
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

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

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

Skripsi berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share (TPS) Dengan Group Investigation (GI) Menggunakan Media Kartu 

Kata Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan 

Stuktur Atom” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan.  

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, 

M.Si, Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si, Ibu Dra. Nurmalis, M.Si, yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga 

menyampaikan terima kasih kepada Bapak Agus Kembaren, S.Si, M.Si selaku 

dosen PA, serta seluruh dosen dan staf pegawai di Jurusan Kimia FMIPA 

UNIMED.  

 Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA 

Negeri 15 Medan yaitu Bapak Drs. Darwin Siregar, M.Pd  yang telah memberikan 

izin penelitian di sekolah yang tersebut, Bapak dan Ibu Guru serta siswa/i di SMA 

Negeri 15 Medan yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.  

Teristimewa kepada ayahanda Awaluddin Lubis dan Ibunda Safridawati 

Nasution yang menjadi inspirasi dan kebanggaan. Sembah sujud ananda dan rasa 

terimakasih atas curahan keringat, air mata dan kasih sayang, yang telah 

membesarkan dan mendidik ananda dengan susah payah sehingga ananda bisa 

meraih kebahagian ini berkat doa dan motivasi yang tidak pernah berhenti. Serta 

tidak luput saya ucapkan kepada adik tercinta Harry Ansyari Lubis dan Andry 

Ansyari Lubis serta kepada seluruh kelurga besar yang selalu mendoakan. 

 



v 
 

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman teristimewa saya 

Irwan Parlaungan Batubara yang selalu memberi inspirasi, perhatian, serta doa 

dan motivasi. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Jurusan Kimia FMIPA 

Unimed stambuk 2009/eks khususnya, Masithah Lubis, Dasmuliani Purba, 

Nurhidayah Daulay, Nurbaiti Harahap, Nurhamidah Nasution, Zuraida H. 

Pasaribu, Febri N. Rambe, Rini Syahfitri, Hilma, Risa Afrianti, Reza Alkhazali, 

Juandi Ikhwan, Yusuf Akbar, Diki Zulkarnain, dan kepada adik kos Yusni 

Karmida, Nur Azizah, serta teman teman PPLT Panca Jaya Galang tahun 2012 

yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

karena itu untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini maka penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya 

skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. 

 

  

Medan,      Januari 2014 

Penulis,  

 

 

Mia Andryani Lubis 
    NIM. 409331035 

 
 

 


