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kepala sekolah, guru kimia (Bapak Oloan) dan siswa/i kelas X
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Negeri 6 Medan yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 
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berjuang keras dalam mendidik dan menyekolahkan saya sehingga saya dapat 
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teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu 

memberikan senyuman hangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 
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bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi 
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