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KATA PENGANTAR

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

dan hidayahNya yang memberikan kesehatan dan hikmat penulis sehingga

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “pengaruh

model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan menggunakan media

power point terhadap hasil belajar kimia siswa SMA pada pokok bahasan

hidrokarbon”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu

Dr. Iis Siti Jahro,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis. Ucapan terima kasih juga

disampaikan kepada Bapak Drs. M.M Tambunan,M.Pd, Ibu Dra. Nurmalis, M.Si

dan Ibu Dra. Gulmah Sugiharti, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak

memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan

terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Simson Tarigan, M.Pd, selaku

Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen beserta staff pegawai Jurusan

Kimia FMIPA UNIMED. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah

SMA Swasta Persatuan Amal Bakti yang telah memberikan izin penelitian, Bapak

dan Ibu Guru di SMA Swasta Persatuan Amal Bakti yang telah banyak membantu

penulis selama penelitian. Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada orang

tua, terutama Ayahanda dan Ibundaku tercinta Muhammad Azwan Nasution dan

Rahimah Siregar yang telah mencucurkan segala keringat dan tidak pernah lelah

selalu memanjatkan do’a demi selesainya studi penulis, kakandaku Mardiah

Nasution, S.Pd & Dedy Bustamar, Mariana Nasution & Muhammad Idris, S.H

dan Mariani Nasutio & Edi Sumantri dan sahabatku Nurul Septiani dan Cut Rizky

dan kepada Bunde Butet beserta Putri Ulandari dan Muhammad Husni serta untuk

semua keluargaku Keluarga Besar Alm. Muhammad Husein Nasution, terima

kasih buat semua doa, dukungan dan nasehatnya yang tidak pernah saya lupakan,

dan buat teman – teman ku, khususnya Nurhidayati, Nurhasni, Suaidah

Dalimunthe, Silvia Elastari Matondang, Muthia Khairuni, dan Fadillaturrahmah di
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kelas Pendidikan Kimia A 2009 dari A sampai Z dan buat semua teman-teman di

jurusan kimia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu..

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dalam penulisan skripsi ini

baik dari isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.Akhir kata,

penulis berharap kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah

ilmu pendidikan.
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