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menyelesaikan skripsi ini.
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Examples Non Examples Pada Sub Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X
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berbentuk skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak
Drs, Ashar Hasairin, M.Si, Ibu Dra. Uswatun Hasanah M,Si dan Bapak Drs.
Lazuardi M.Si selaku dosen penguji yang juga banyak memberikan kritik, saran
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penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Toyo Manurung M.Si selaku Dosen
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M.Pd selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Medan atas izin penelitian yang telah
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masukan dan dukungan mulai dari hal-hal terkecil hingga suntikan semangat dan
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dukungannya yang turut menjadi motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Dan tak lupa kepada siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan.
Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta
Ayahanda Binsar Mauliate Aritonang B.Sc dan Ibunda Tercinta Alm. Rita Melly
Sibarani. Terima kasih atas doa-doa, bimbingan dan harapan yang telah diberikan
kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini
utnukmu ayahku. Terima kasih juga atas kesabaran yang telah kau berikan selama
tahun-tahun tersulit kita tanpa adanya mama. Untuk mamaku maaf bila terlambat
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membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat
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