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KATA PENGANTAR 

 

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

dan berkah-Nya yang memberikan kesehatan, kesabaran, kelancaran, kemudahan 

dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan 

baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

Skripsi berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share dan Make a Match pada 

Materi Pokok Sistem Reproduksi Manusia di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rantau 

Utara Tahun Pembelajaran 2012/2013” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini secara khusus penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Dr. H. Syahmi Edi, M.Si, selaku dosen 

pembimbing skripsi dengan kebaikan hatinya meluangkan waktunya, sabar dalam 

membimbing dan memberikan pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis 

ucapkan kepada Drs. Lazuardi, M.Si, Drs. H. Tri Harsono, M.Si, Drs. Puji 

Prastowo, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, motivasi 

dan saran-saran mulai dari perencanaan penelitian sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu 

Dra. Rosita Tarigan, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang selalu 

memberikan motivasi kepada penulis, Bapak dan Ibu dosen serta pengawai 

dijurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis selama 

perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada Ibu Arbiah Mariani, S.Pd selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 

Rantau Utara dan Ibu Susi Hendriani selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Rantau 

Utara yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

Teristimewa kepada Ayahanda terkasih Zulfan Effendi Harahap, S.Pd dan 

Ibunda tercinta Netty Herawti, SE yang begitu ikhlas, tulus dan sabar 

membimbing penulis, begitu kuat dan tabah membiayai perkuliahan penulis 
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dengan tidak henti - hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT demi 

kesehatan, kemudahan kelancaran dan kesuksesan penulis. Serta kepada adik saya 

Nurul Fadhilla Harahap terima kasih atas doa dan motivasi yang begitu kuat yang 

ditujukan kepada penulis dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Novita Sari, Anisyah 

Nasution, Juraidah Hafni dan Yunita Dongoran yang selalu memberikan motivasi, 

masukan dan doa yang tulus kepada penulis mulai dari awal masuk hingga akhir 

perkuliahan. Terima kasih kepada sahabat- sahabatku (Anggi Gustina, Indarianni, 

Ika Sri Astuti, Umriah Harahap, dan Siska Damayanti Siregar) yang saling 

berjuang, mendukung, dan saling mendoakan dari awal perkuliahan hingga 

penyusunan skripsi masing- masing. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada teman seperjuangan kelas Biologi Dik A 2009 yang tidak akan pernah 

terlupakan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari 

segi isi, penulisan, maupun kualitasnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun untuk sempurnanya skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermamfaat dalam 

memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. 

 

 Medan, 24 Juni 2013 
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