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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat 

dan Hidayah-Nya yang memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada 

penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan. 
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Berbasis Lesson Study Menggunakan Media Isis Draw Terhadap Hasil Belajar 

Kimia Siswa Pada Materi Hidrokarbon”, disusun untuk memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNIMED.  
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sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 
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yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terima kasih kepada guru-guru sekolah yang telah mendidik 

penulis sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan  kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Kimia 

(Ibu Linda) dan siswa/i kelas XI IPA-1 dan XI IPA-2 SMA Negeri 2 Lubuk 

Pakam yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada orang tua saya yaitu 

Ayahanda Adi Musimin dan Ibunda Painah yang berjuang keras dalam mendidik 

dan menyekolahkan saya sehingga saya dapat memperoleh gelar Sarjana 
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ucapkan untuk Adik kandung saya yaitu Mhd Refsi Oktafian dan Aditiya Bima 

Anggara yang telah memberi semangat dan mendoakan penulis dalam 

penyelesaian skripsi. 

Terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat terbaikku: Dina 

Ananda Hasibuan, Ummy Wardaniah, Emilia Widia Astuti, Nurmala Yusuf, 

Marliana Fitri, Titin Siti Kholiza, Clara Nur Wandani, Evi Irma Lestari, Lisa 

Agustina, Anggie Budiarty, Dita Nadhilla Gurusinga, Siti Annisa, Ratna Dewi, Sri 

Asyanti, Mia Khalfia Rizky Audina, Yolanda Musrial, Rizky Luftia Melani, Nurul 

Indah Pratiwi, M. Rizali, Ridhoan Juliansyah, Husin Rizky dan Husni Rahman 

yang selalu memberikan motivasi, memberi saran, dan menghibur penulis untuk 

menghilangkan kejenuhan dalam penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih kepada 

teman-teman seperjuangan Kimia Ekstensi A 2012 yang memberi semangat dan 

sudah penulis anggap sebagai keluarga terbaik selama studi 4 tahun di UNIMED. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik  yang 

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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