
                                                         
  

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan 

hidayahNya yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

Skripsi berjudul “ Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan  

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement 

Divisions (STAD)  dan Make A Match (MAM)  pada Sub Materi Pokok Sistem 

Ekskresi Manusia di Kelas XI IPA SMA Laksamana Martadinata Medan Tahun 

Pembelajaran 2011/2012 “ disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, kepada Bapak 

Drs. Paruntungan Sianturi sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai 

dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada Bapak Drs. Hudson Sidabutar, M.S, Ibu Dra. Meida Nugrahalia, M.Sc dan 

Ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran 

hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Drs. H. Tri Harsono, M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik dan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Jurusan 

Biologi FMIPA UNIMED yang sudah banyak membantu penulis. Terima kasih 

juga tak lupa saya ucapkan kepada keluarga besar SMA Laksamana Martadinata 

Medan serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian di SMA 

Laksamana Matadinata Medan. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ayahanda Bahwan Harahap, Ibunda Nurhaida Ritonga atas do’a, semangat, dan 

keikhlasan hati untuk setiap langkahku, abangda M. Ichsan Harahap, kakanda 

Pepliana Harahap S.Pd dan adinda Khadijah Ratna Sari Harahap, Ferdiansyah 

Armadani Harahap dan Anggi Al Fajar Harahap, beserta sanak keluarga yang 

telah memberikan doa dan dukungan baik material maupun spiritual. Terima kasih 



                                                         
  

juga tak lupa saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku Rahayu, Hafnida, Wina, 

Tami, Juwita, abangku A.M. Ican Nainggolan, kakakku Desi Hayati Putri serta 

seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

 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 sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan dalam ilmu pendidikan. 

 

       Medan,      Mei  2012 

       Penulis 

 

 

       Desma Warni Harahap 

       NIM. 408341004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


