
iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

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

segala berkat dan rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Media 

Komputer Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrokarbon”, 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia di Fakultas 

Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Drs. Marudut Sinaga, 

M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan  dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan proposal, 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D, 

Bapak Dr. Zainuddin Muhtar, M.Si dan Ibu Dra. Nurmalis, M.Si yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran mulai dari seminar proposal sampai dengan 

selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Suharta, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan kepada seluruh Bapak dan 

Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA Unimed yang sudah 

membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih 

kepada guru-guru sekolah yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat 

memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, PKS kurikulum, guru kimia dan siswa/i kelas X SMA N 1 Lima 

Puluh, SMA Negeri 1 Bandar dan SMA Swasta Satrya Budi Perdagangan yang 

telah banyak membantu penulis selama proses penelitian berlangsung. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya 

yang berjuang keras dalam mendidik dan menyekolahkan saya sehingga saya 

dapat memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada adik-adik saya yang 

telah memberikan dukungan.  

Kemudian, saya sampaikan kepada teman saya Anggraini Rosa Nasution, 

Ayus Diningsih dan Erwinsyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini dan juga kepada sahabat-sahabat saya : Melisya 



v 

 

Sitorus, Rilia Eka Srikandi, Rudyanto Sinaga, Irka Aryani, Wida Natasya Siahaan, 

Dinda Astari dan seluruh mahasiswa Kimia Reguler B 2009 yang selalu 

memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

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 

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

 

 

Medan,  Juli 2013 

Penulis, 

 

 

 

                                                          Dinda Khairani 

NIM : 409131018 

 

 

 

 


