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M.Si, Bapak Dr. Marham Sitorus M.Si, dan Bapak Dr. Mahmud M.Sc yang telah 
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penulis ucapkan kepada Bapak ketua dan sekretaris prodi pendidikan kimia 
pascasarjana, kepada Ibu Dr..Retno Dwi Suyanti,  beserta seluruh dosen dan Staf 
Pegawai yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam 
menyelesaikan pendidkan ini. Kepada orangtua penulis Alm.Ayahanda 
H.Asmuddin dan Almh Ibunda Hj.Ratna Aini, penulis ucapkan terima kasih atas 
kasih sayang, perhatian, didikan, bimbingan serta doa yang telah menyertai 
perjalanan hidup penulis, semoga keduanya diterima disisi-Nya. Kepada yang 
tersayang Teti As, Bang Asrul/K’Ainun, Yuan/Dini, Aswin/Waidah, Azai/Desi,dan 
Adelina, serta keluarga besar penulis yang tidak tertuliskan namanya satu persatu, 
terima kasih atas segala doa, dan dukungannya. Yang tercinta Muhamad Ridwan, 
Muhammad Ihsan Azzurri dan Mutia Nadhifa Rifda, terima kasih untuk semua 
perhatian yang telah diberikan, mohon maaf penulis untuk waktu kebersamaan kita 
banyak terabaikan. Terima kasih kepada kepala sekolah dan guru kimia yang 
berada di SMK N.5 Medan dan SMK N.4 Medan, SMK N 2 Tanjung Balai, SMK 
N 4 Tanjung Balai, SMK 2 YP Medan Putri Medan dan SMK 2 YP Prayatna 
Medan yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan 
atas kerjasama yang baik selama penelitian ini berlangsung.  
 Teman-teman prodi pendidikan kimia angkatan XVIII kelas B yang tidak 
tertuliskan namanya, serta terimakasih untuk Pemkab Aceh Tamiang, rekan-rekan 
guru di SMA N 1 K.M atas izin, bantuan, motivasi, masukan dan kerjasama yang 
diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih juga 
saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam 
penulisan tesis ini. Semoga kita semua orang-orang yang mencintai dan dicintai 
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