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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (My 

Savior) atas segala karuniaNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada 

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

 Skripsi berjudul “Perbedaan   Model   Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  

Jigsaw Dengan Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Balajar Siswa 

Pada Materi Listrik Statis Di SMP Negeri 1 Pematang Siantar Kelas IX Semester 

I T.A 2012/2013” disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unimed. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Togi Tampubolon, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penulisan skripsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. 

Manter Sihotang, Drs. Japiten Banjarnahor, M.Pd dan Dr. Mariati P Simanjuntak, 

M.Si,  yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana 

penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Mara Bangun Harahap, M.S, selaku dosen 

pembimbing akademik. Kepada Bapak Drs. Manuntun Siahaan, MM selaku 

kepala sekolah dan Bapak Torang Sirait, S.Pd  selaku guru bidang studi Fisika di 

SMP Negeri 1 Pematang Siantar dan seluruh staf pegawai yang telah membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

 Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Ch.Sianipar dan Ibunda 

L.Sinaga yang telah memberikan dukungan moril, materil dan doa kepada penulis. 

Juga terima kasih buat semangat dan doa dari adik-adikku (Fernandus Sianipar, 

Novelina Sianipar, dan Okri Sianipar), dan seluruh keluargaku yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Terima kasih buat dukungan dan semangat, penulis sampaikan kepada 

teman-teman seangkatan Fisika 2008 terkhusus buat Mawan Elfrida Sinaga, Prima 

Sianipar, Maria Ulfa, Fitriani Rizki, Rahmania, Lailatul Husna. Terima kasih juga 

buat semangat dan doa dari sahabatku yang luar biasa (Doles Nainggolan). 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 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 ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan.  
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