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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu senantiasa menyertai penulis sehingga 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 Skripsi dengan judul “Penerapan Konstruktivisme dengan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil Belajar Siswa 

pada Pokok Bahasan Kesetimbangan Kimia Kelas XI SMA” disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada 

Bapak Drs. Jamalum Purba, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, motivasi dan masukan yang bermanfaat bagi 

penulis sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Drs. Rahmat Nauli, M.Si ; Ibu Dra. Ani Sutiani, M.Si 

dan Ibu Dra. Nurmalis, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada seluruh bapak dan ibu dosen beserta staff pegawai jurusan 

kimia FMIPA UNIMED. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah 

SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Bapak Drs. Sariono yang telah memberikan izin 

penelitian dan terima kasih juga kepada seluruh guru, staff serta seluruh siswa-

siswi SMA Negeri2 Tebing Tinggi. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Togap Naipospos dan Ibunda Hermina 

Sitorus serta adik-adik tercinta Selly Naipospos, Dina Naipospos dan Tri Asih 

Naipospos yang sudah berdoa memberi dorongan dan semangat kepada penulis. 

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua teman-teman kost Jl. Rela 

Mual Nauli. 
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 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi penelitian ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik 

dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi penelitian ini. 

Kiranya skripsi penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

  Medan,      Januari 2014 

 

  Vicky Andri S. N. 

 

 


