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KATA PENGANTAR 

  Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang 

Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa Melalui Kombinasi 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan Problem Solving Pada 

Materi Hidrokarbon Kelas X SMAN 1 Bireuen Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi 

ini ditujukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Strata Satu (S-1) jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam.  

  Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. 

Ida Duma Riris, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang 

sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Agus Kembaren 

S.Si.,M.Si., Ibu Dra. Hafni Indriati Nasution, M.Si., dan Ibu Dra. Murniaty 

Simorangkir, M.S selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak 

Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S., selaku dosen pembimbing akademik penulis 

selama kuliah di jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu memberikan saran dalam 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Jamalum Purba, 

M.Si., selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan. Ibu Dra. Ani Sutiani, M. Si., selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Kimia, serta kepada seluruh Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan 

Kimia FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih 

kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bireuen yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, serta guru kimia dan 

staf pegawai yang telah meluangkan waktunya dalam penelitian skripsi ini. 

Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda 

Hamidi Berdan dan Ibunda almh. Jamaliah yang telah membesarkan, memberikan 
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dorongan dan motivasi serta bantuan moril maupun material kepada penulis. 

Ucapan terima kasih juga buat kedua adik yang sangat saya sayangi Johandi dan 

Diah Ramadhani yang telah memberikan dukungan dan doanya, serta terima kasih  

buat bunda saya Siti Zubaidah S.Pd, almh. Lindawati, dan abit saya  Ridwansyah 

yang tak pernah bosan memberikan doa, dukungan serta bantuannya kepada saya . 

Terspesial buat sahabat- sahabat tercinta Fitri Anggraini, Gadis Sintiya Andriani, 

Fariz, Liasirli Muslim, Fadli Ramadhan, Agus Hendry T., Alvinoza Elhaya dan 

Robi Suhaimi serta semua teman- teman kelas Pendidikan Kimia Reg. A 2009  

serta sahabat satu kostku Inda Ramadhani terimakasih atas dukungan , bantuan 

serta doa kalian. Dan juga ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan untuk 

seluruh staff PHKI atas doa dan dukungannya. 

  Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik 

dari segi isi dan maupun tata bahasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis menerima dengan hati terbuka setiap kritik dan saran yang membangun 

demi perbaikan skripsi ini untuk memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

  Semoga rahmat dan karunia Allah Yang Maha Esa selalu menyertai kita. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, dan 

semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan secara khusus bagi penulis. 
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