v

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan keberkahanNYA yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis
sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang
direncanakan. Skripsi berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa melalui
Pendekatan Kontekstual Model Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Share) dan
Tipe STAD (Student Teams Achievment Division) pada Materi Ekosistem di Kelas
VII SMP Negeri 1 Air Joman Tahun Pembelajaran 2012/2013” disusun untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam UNIMED.
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Martina Restuati,
M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan
bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai
dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan
kepada Ibu Dra. Melva Silitonga, M.S., Drs. Lazuardi, M.Si., Dra. Erlintan
Sinaga, M.Kes., dan Dra. Riwayati, M.Si. selaku dosen penguji yang telah
memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai
selesainya penyusunan skripsi ini.
Ucapan terimakasih disampaikan penulis kepada Bapak Ir. Herkules
Abdullah, M.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan kepada seluruh Bapak
dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang
sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan penulis kepada
Bapak Drs. Baten selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Air Joman yang telah
mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian, Kepada Ibu Hairani
Hasibuan selaku guru Biologi SMP Negeri 1 Air Joman yang telah membimbing
penulis demi kelancaran pelaksanaan penelitian, Bapak

dan Ibu Guru SMP

Negeri 1 Air Joman, serta siswa kelas VII-1 dan VII-5 SMP Negeri 1 Air Joman
yang telah banyak membantu meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya selama
penelitian berlangsung.

vi

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda Giyono,
Ibunda Elisyah, atas doa yang diberikan sehingga menjadi kekuatan penulis dalam
penyelesaian studi di UNIMED. Kepada Kakanda Gelis Permana Putri, S.Pd.I,
Adinda Dina Fitri Astuti, dan Khairun Najwa yang memberi motivasi dalam
terselesaikannya skripsi ini, Ucapan terima kasih juga kepada sanak keluarga yang
sudah berdoa kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UNIMED. Dan
Penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis utarakan satu
persatu yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian
skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan
baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan
kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.
Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan.

Medan, 09 Juli 2013
Penulis,

Nurfajri Handayani
NIM. 409141069

