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penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 
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 Skripsi berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
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Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA Unimed  yang sudah 

membantu penulis. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Burhanuddin, 

S.Ag.,M.Pd, Ibu Dra.Uzma dan semua guru serta staf pengawai dan siswa/siswi 

kelas X MAN 1 Medan yang telah membantu selama penelitian ini. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada Ayah (Drs.Arsalul Khair 

Nst) dan Umi (Muharina Eliani Yuwasita,S.Ag) tercinta yang menjadi semangat 

dalam menopang langkahku dengan kasih sayang, do’a dan pengorbanannya yang 

tidak pernah bertepi. Untuk abang (Khairur Rozi Abdillah Nst) dan adik-adikku 
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kalian kakak berjuang dan menjadi panutan yang baik serta segenap keluarga yang 

selalu menginginkan yang terbaik untuk penulis. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat terbaikku 

di kampus tercinta  Putri, Icha, Heri, Fitri, Dila, dan Leni ( Chemstic Seven) yang 

selalu membantu, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis baik itu 

disaat susah maupun senang. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Misbahuddin Daulay,S.Pd yang 

selalu memberikan saran dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi 

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar  Dik B’ 08, 

keluarga besar PPL SMK BM TAMSIS Tebing Tinggi 2011 yang selalu 

memberikan motivasi dan banyak pengalaman berharga, dan kepada semua pihak 

yang telah memberi masukan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Semoga ukhuwah dan persahabatan kita akan tetap terjalin tanpa 

batasan waktu dan hidayah itu tak pernah pergi dari kita dan kita akan bertemu di 
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