
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Skripsi berjudul ”Pengaruh Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

TGT (Team Games Tournament) Dengan Media Kartu Remi Kimia Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Siwa SMA Pada Pokok Bahasan Sistem Periodik Unsur” 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Negeri Medan.  

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Hafni 

Indriati Nst, 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 Ibu Dra. Ratu Evina Dibiyantini, M.Si, Ibu Dra. Nurmalis, M.Si, dan 

Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam 

penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs.Jamalum 

Purba M.Si selaku dosen PA, serta seluruh dosen dan staf pegawai di Jurusan Kimia FMIPA 

UNIMED. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan 

yang telah memberikan izin penelitian, serta Bapak dan Ibu Guru di SMA Negeri 15 Medan 

yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.  

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda 

Aminnullah Daulay dan Ibunda Lamsanah Harahap, serta kakak dan adik penulis yaitu 

Herliana dly Amkeb, Khoirul Bahri dly, Enni Fauziah dly dan Maimunah dly yang sudah 

berdoa, memberi dorongan dan dana kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UNIMED. 

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman seperjuangan semua khususnya Sarifah 

Aini, Nurbaiti hrp, Dasmuliani Purba,Masitah Lbs, Mia Andriani Lbs, Khuswatun Hasanah, 

Emma Syari Hsb serta teman-teman Kimia 2009 semua. yang telah mengalirkan do’anya 

kepada penulis untuk kelancaran pendidikan penulis, serta dalam menyelesaikan skripsi ini. 

  

  

 

 

 

 

 



v 
 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis 

sadar masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan 

skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan. 

 

 

 

                 Medan,         Januari 2014 

                  Penulis 

 

 

   Nur Hidayah Daulay 

   NIM. 409331040 

 

 

 

 


