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 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala 

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

berjudul “PengaruhModel Pembelajaran dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrokarbon di 

Kelas X SMA”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu 

Dra.Ani Sutiani, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan 

proposal, penelitian, sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Drs.Marudut Sinaga, M.Si, Bapak 

Dr.Muhammad Yusuf, M.Si, dan Ibu Nora Susanti, S.Si.Apt, M.Sc sebagai dosen 

penguji yang telah memberikan saran-saran mulai dari proposal sampai selesainya 

penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak 

Dr.Simson Tarigan, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik (PA) dan kepada 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA 

Unimed yang sudah membantu penulis. Ucapan terimakasih kepada Kepala 

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

X1,X2,X3,X4 SMA Negeri 10 Medan yang telah banyak membantu penulis selama 

proses penelitian berlangsung. 

 Teristimewa saya sampaikan terimakasih kepada ayahanda Drs.Pasar 

Maulim Silitonga,MS dan Ibunda Dra. Arisa Martina Simanjuntak yang berjuang 

keras dalam mendidik serta mendoakan saya sehingga saya dapat memperoleh 

gelar Sarjana. Ucapan terimakasih juga kepada kak Vina, kak Dessy, kak Minar, 

Bang Andre dan adikku Johannes yang sudah memberikan semangat. Ucapan 

terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku Devi, Febiana, Marliana, Mariana, 

Putri Liani atas persahabatan selama 4 tahun ini dan selalu tak hentinya 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terimakasih juga 

kepada Abangda Kartomo Simarmata, S.Pd yang sudah membantu penulis dengan 
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memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian sampai penulisan 

skripsi. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada teman-teman sekelas Kimia Dik 

C 2012 yang selalu di hati yang selama ini mempercayai penulis sebagai 

bendahara kalian, semoga kita sukses semuanya, teristimewa Marta, Helen, 

Meliana. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat PPL ku SMA Swasta 

Bintang Timur 1 Balige Tahun 2015 yang sudah memberikan semangat dan 

motivasinya teristimewa untuk Putri Silaban, Sudi Gultom, Conny Sinaga, 

Sondang Hutapea, Melisa Simarmata, Jesika Sianturi, Sophie Tambunan dan 

Junianto Manullang. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada sahabat SMA ku 

Hana Sihombing, Ivana Hutagalung, sahabat dari jamannya SD-sekarang Ryka 

Meliana, Theresia Sihotang, dan Gusti Regina Manik yang juga telah memberikan 

semangatnya kepada penulis. Begitu juga terimakasih kepada teman-teman se-PS 

dan teman se-PA yaitu Risna, Risky, Fany, Riska, Fauzy dan Tiara yang selama 

ini kita saling menyemangati dan akhirnya satu per satu lulus sidang serta tak lupa 

juga buat teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

namanya, terimakasih atas semangatnya. Begitu juga terimakasih kepada kekasih 

hati Mikhael Simatupang yang telah memberikan semangat serta waktunya 

selama penulis menyelesaikan 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 skripsi 

saya ini bermanfaat bagi kita semua. 
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