
iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dianugrahkan kepada penulis

sehingga dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan.

Skripsi berjudul “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dengan menggunakan LAS untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi

SPLDV kelas VIII SMP Pembangunan Galang ”, disusun untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Unimed.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: Bapak

Prof.Dr. Asmin, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan dan saran - saran kepada penulis sejak awal penelitian

sampai selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan

kepada Bapak Drs. Asrin Lubis, M.Pd, Dr. Edy Syahputra, M.Pd, dan Prof.Dr.

Muchtar,M.Pd yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan

skripsi ini. Ucapan terim kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak

Mulyono,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, kepada Bapak Prof. Dr.

Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor UNIMED, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D,

selaku Dekan FMIPA UNIMED, dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, selaku

Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis.

Penghargaan juga disampaikan kepada Ibu Honnery wati, S.Pd, selaku

Kepala Sekolah dan Bapak J.Purba, S.Pd selaku guru mata pelajaran di SMP

Pembangunan Galang yang telah membantu selama penelitian. Teristimewa

penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda Sunarto, Ibunda Mujiwati yang

setiap saat berdoa dan memberikan dukungan material serta spiritual yang tak

ternilai harganya, terima kasih buat kakakku Puspitawati, S.Pdi dan adik-adikku

Riska Ramadhani dan Kismah Nabila. Terima kasih juga buat teman-teman kos

93K terheboh novi, juli, gadis, asri, uci dan cacing yang telah memberi semangat

dan motivasi, terima kasih juga buat sahabat terbaik yang pernah kumiliki aida

S.Pd, riri, obet, coe, tanjung, lisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat



v

saat suka dan duka, Terima kasih buat Diko Felani Lubis beserta keluarga yang

selalu setia menemani dan memberi dukungan.

Terima kasih kepada teman-teman SMA Teladan Medan angkatan

‘05(bayu, aji, rika ,susi, dani sutet, dll) yg tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

teman- teman PPLT DIPANEGARA, khususnya buat Hasanah S.Pd dan Aisyah

Cepo tersayang, dan buat kakanda Danu Saptahadi Batubara beserta keluarga.

Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-temanku, serta rekan-

rekan seperjuangan di Kelas ekstensi 2008 yang tidak bisa disebutkan satu per

satu, yang telah memberikan dorongan dan motivasi selama kuliah hingga

penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan, baik isi maupun

tata bahasa, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam

memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan, januari 2013

Penulis,

Dwi Febrianti


