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dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan 

baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan judul skripsi “Pengaruh 
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selaku guru kimia serta siswa siswi yang telah banyak membantu penulis selama 
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Secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda 

Kopka Suriyanto dan Ibunda Nurhayati, yang telah bekerja keras dan tak pernah 
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Hasanah dan M.Harianto dan seluruh keluarga atas segala do’a dan dukungan 
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Fikri, Mora, Gunawan, Abdi, Ilham teman-teman kost ku yang selalu memberikan 
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memberikan semangat kebersamaan, kenangan yang indah untuk penulis, 
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Wahyuni, dan Yuli yang telah memberikan banyak kisah, pelajaran hidup dan 

pengalaman yang indah yang penulis jalani bersama dalam suka dan duka dari 
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