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Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahhirabbil A’lamin Puji dan syukur 

penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas segala berkat dan 

rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul 

“Penerapan Model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep (M3PK) Simson 

Tarigan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia SMA Kelas XI Pada Pokok 
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Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unimed. 
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selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Drs. 
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Unimed yang sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih juga kepada guru-

guru sekolah yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat memperoleh 

gelar Sarjana. Ucapan terima kasih kepada Bapak James, S.Pd, M.Pd selaku 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru mata pelajaran kimia Bapak Rain 

Ginting, S.Pd, Staf Tata Usaha dan Siswa/i kelas XI SMA Negeri 1 Tanjung 

Morawa yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa dan paling istimewa dan tiada bandingnya saya sampaikan 

terima kasih kepada kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Hasanuddin Siahaan 

dan Ibunda Halimah yang berjuang keras dalam mendidik , menyekolahkan, dan 

selalu memberi saya semangat dan dukungan sehingga saya dapat memperoleh 

gelar Sarjana, dan yang selalu mendoakan saya. Ucapan terima kasih juga kepada 



v 
 

Abang saya Hasbi Aschori Siahaan S.H, Kakak saya Habibah Siahaan, Am.Keb, 

S.KM dan Adik saya Mulia Darma Siahaan yang telah memberikan dukungan dan 

semangat yang luar biasa.  

Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat yang selalu 

memberikan saya motivasi dan memberikan saran-saran yang bermanfaat Umi 

Khoiri Haqqiyah, Tika Irani, Ayu Miranda, Dana Iswara, Regyna Tri Dana, Luthfi 

Fadillah, Citra Ayu Nisa dan seluruh teman saya di aliansi stambuk tua Kimia 

Ekstensi B 2013 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

Penulis telah berupaya 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 saya ini. Kiranya isi skripsi 

saya ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pendidikan sains. 
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