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proses penyelesaian sloipsi ini.

Semoga hasil penelitian ini bermarfaat bagi pengembaagan iJj1lu

pengetahuan khususnya dalam Pemilihan model Pembelajaran dalam Peningkatan

Hasil belajar siswa. Diakhfu katq pelulis sangat menghampkan Kritik dan saran

dari para pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan skipsi ini, sehingga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, September 2012

Penulis,

Hdndra Prima Sidabutar

NIM_ 0510310562

 

 


