
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat kesehatan, petunjuk, kesabaran dan karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

Skripsi berjudul “ Pengaruh Model Mengajar Menginduksi Perubahan 

Konsep (M3PK) Simson Tarigan Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kimia 

Siswa Pada Pokok Bahasan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di Kelas XI SMA 

Negeri 3 Medan”, di susun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, 

Fakultas Matematikan Dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Penulis skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 

karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Dr. Simson Tarigan, M.Pd., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan banyak arahan dan bimbingan didalam penyelesaian skripsi ini. 

Bapak Drs. Bajoka Nainggolan, MS., Dra. Ida Duma Riris, M.Si., dan Drs. 

Marudut Sinaga, M.Si., sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan 

dan saran kepada penulis. Bapak Drs. Jamalum Purba, M.Si., sebagai dosen 

pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama 

perkuliahan. Bapak Drs. Sahlan Daulay, M.Pd., sebagai kepala sekolah SMA 

Negeri 3 Medan dan Bapak Simon Manurung sebagai guru Kimia SMA Negeri 3 

Medan yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 

Terkhusus dan terspesialnya untuk Orang Tua ku tercinta dan tersayang 

yakni Ayahanda Arfin Yusri dan Ibunda Zulfinar Gusti yang telah memberikan 

do’a, semangat, cinta, dorongan moril, materil dan kasih sayang yang sangat tulus 

dan tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Buat kakak-kakakku, abang ku dan adik ku tercinta yakni Rini, Dina, 

Arief dan iwal yang telah memberikan semangat, motivasi, serta keceriaan 

tersendiri bagi penulis serta kasih sayang. Buat Bakti Putra Manik yang selalu 

setia menemani, membantu, dan memotivasi penulis. Buat teman-teman 

seperjuangan ku rofiqoh, putri, dila, fitri, nuri, icha, heri, alfi, nurannisa yang telah 



memberikan semangat, membantu penulis. Serta teman-teman seperjuangan DIK 

B 2008. 

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 sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya mutu pendidikan 

 

       Medan,        Juli 2012 

       Penulis, 

 

 

       Deliani Soraya 

       NIM. 408131041 


