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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat allah swt, berkat rahmat dan 

hidayah-nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan Media 

Berbasis  Komputer Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Sma Kelas X Pada 

Pokok Bahasan Ikatan Kimia . Skripsi disusun sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Dan 

tak lupa pula sholawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

semoga dengan memeperbanyak sholawat kepada beliau kita tergolong umatnya 

yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi baik dari segi  materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas 

namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak serta ridho Allah SWT 

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu penulis menerima kritik dan saran berbagai pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ucapan 

dan penghargaan  terutama penulis sampaikan kepada ibu Dra. Nurmalis, M.Si 

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan segala kebesaran hati telah 

berkenan untuk meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada Prof. dr. Albinus Silalahi selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan hingga selesai dan kepada 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA 

UNIMED, Bapak M. Tohir, S.Pd. selaku kepala sekolah SMA Swasta 

Muhammadiyah 8 Kisaran , dan Bapak nazli Haki S.Pd. selaku guru kimia beserta 
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Staf Pegawai yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada saya 

selama melakukan penelitian di SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada keluargaku tercinta, 

Ibunda Murni, S.Pd. Ayah Suyadi yang telah memberikan banyak pengorbanan 

selama penulis menjalani perkuliahan di UNIMED. 

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan 

seperjuangan, mahasiswa/i Jurusan Kimia FMIPA Unimed stambuk DIK 2008-A  

dan sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih untuk semuanya.

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 khasanah ilmu pendidikan. 

Medan,   Januari 2013

Penulis

Ahmad Fauzi S.Y.


