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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘Alamin Puji dan syukur 

penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, atas segala rahmat dan 

karuniaNya, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul 

“Penerapan Model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep (M3PK) 

Simson Tarigan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa Pada 

Pokok Bahasan Persamaan Reaksi Kelas X MAN Binjai”. Tujuan penulisan 

skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan 

Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

bapak Dr. Simson Tarigan, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penentuan judul sampai dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih kepada dosen 

penguji saya Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S, Bapak Drs. Germanicus 

Sinaga, M.Pd dan Ibu Ratna Sari Dewi,S.Si, M.Si atas masukan dan saran yang 

sangat membengun dalam perbaikan skripsi saya. Ucapan terimakasih juga 

kepada dosen pembimbing akademik yaitu Ibu Dra. Ani Sutiani, M.Si yang telah 

memberi saran dan motivasi selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kepada 

guru-guru sekolah yang telah membentu dan mengizinkan saya untuk observasi 

dan penelitian di MAN Binjai. Ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Guru Kimia dan Siswa/i kelas X MIA 2 

dan X MIA 3 di MAN Binjai Tahun Ajaran 2016/2017 di MAN Binjai yang telah 

banyak membantu penulis selama proses observasi dan penelitian berlangsung 

hingga selesainya penelitian saya. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya 

Ayah (Riduan) dan Ibu (Sutarmi), yang kasih sayangnya tak terhingga sepanjang 

massa, selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya dan tak pernah 

lelah dan berjuang keras untuk mendidik dan menyeolahkan saya hingga saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimak kasih juga kepada Abang saya 
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Maulana Erwin Saputra S.Kom dan Adik saya Maulana Arif Firmansyah yang 

telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam segala hal. 

Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman dan sahabat saya Anggi Putri 

Suhadi, Nurhayani, Ajeng Aprini, Siti Rohaniah Hasibuan, Maysarah Harahap, 

Sry Wahyuni Harahap, Mawaddah Rahmi Lubis, Rizki P Handayani, Mey Rasmi 

Novita Dewy, Mawarni, Ines Gusti Ria Harahap dan Gelis Juliandini dan seluruh 

teman-teman Kimia Ekstensi A 2013 yang selalu memberikan dukungan, 

membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.  

Terima kasih juga kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya 

ucapkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik 

dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi saya ini. 
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