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KATA PENGANTAR 

 

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

berkah-Nya yang selalu memberikan kesehatan kepada penulis sehingga penelitian ini 

dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.  

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan. Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dibandingkan tipe NHT yang diintegrasikan dengan 

media Power Point sebagai upaya untuk meningkatkan Tanggung Jawab dan Hasil 

Belajar kimia siswa pada pokok bahasan Struktur Atom” 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang 

sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Suharta, M.Si, sebagai dosen pembimbing 

skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak 

awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S., Bapak Dr. Marham Sitorus, 

M.Si., dan ibu Dr. Iis Siti Jahro, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran-saran 

mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen staff pegawai jurusan kimia 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Mukhlis, S.Pd selaku Plh. Kepala 

Sekolah SMA Negeri 20 Medan dan Ibu Nur Ajizah, S,Pd, Ibu Dra. Osloria Sihite, M.Si 

selaku guru kimia dan seluruh staff SMA Negeri 20 Medan, serta siswa siswi yang telah 

banyak membantu penulis selama penelitian.  

 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih dan hormat yang setulusnya kepada 

Ayahanda Herman dan ibunda tersayang saadah yang hatinya begitu mulia, bijaksana dan 

senantiasa mendoakan penulis dalam tiap sujudnya dan telah mengajarkan cinta, 

keikhlasan, kemandirian serta ketegaran dalam menghadapi kehidupan (kalian adalah 

orang tua terhebat didunia), serta kepada kakak tersayang Purwasih A.Md, dan adinda 

Sahrani dan Siti Khadijah yang selalu mendukung dan memberi  doa serta semangat 

kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pria istimewa Eka raja 

desputra, S.Pd yang selalu menjadi motivator, pemberi semangat dan cinta luar biasa.  

Spesial penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat CNM tecinta, (yessica, winda, 
salamah, yuni, esti, hamidah, tiwi, may dan jua) yang telah banyak membantu dan  
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memberi motivasi dalam penyusunan skripsi serta setia berbagi suka dan duka selama 4 tahun. Terimasih 

juga penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan Zulfadhillah dan sahabat tersayang Ulfa, Kiki, Indah 

serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan 

bantuannya dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, susunan maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan. 
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