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direncanakan. 

Skripsi berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Teams 

Games Tournament (TGT) yang Diintegrasikan dengan Media Berbasis 

Komputer dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa pada Pokok 
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Drs. Jamalum Purba, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik dan kepada 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA Unimed 

yang sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada Bapak Drs. Sutrisno selaku Kepala SMA Swasta Dharmawangsa Medan 

atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis dan kepada Ibu Sundari, S.Pd, 

serta siswa/siswi kelas XI IPA SMA Swasta Dharmawangsa Medan yang telah 

membantu selama penelitian ini.  

Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda 

tercinta Edy Supriyatno, dan Ibunda tercinta Yusni Leliani, yang selalu 

memberikan semangat, motivasi, cinta, kasih sayang dan selalu mendoakan 

penulis disetiap sujud shalatnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
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adik-adik penulis (imam, hilmy, dan akbar) yang selalu memberikan keceriaan 

dan semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada seluruh teman-teman jurusan Pendidikan Kimia Ekstensi stambuk 2008 

khususnya sahabat-sahabat tercinta CNM Girls-10 (Asri, Salamah, Mida, Esti, 

Winda, Yuni, Tiwi, Maimunah, dan jua). Teristimewa buat abangda terkasih 

Ahmad Faisal, S.E yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, motivasi, dan 

pelajaran hidup kepada penulis.  

Penulis telah berupaya dengan 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 
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