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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala berkat, kasih dan karunia – Nya yang senantiasa melindungi, menyertai,

memimpin dan membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan

dan penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Perbandingan Hasil Belajar Dan

Aktivitas Siswa Dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team-s

Achievement Division (STAD) Dengan Numbered Head Together (NHT) Pada

Materi Ekosistem di Kelas X SMA Negeri 7 Medan Tahun Pembelajaran

2012/2013”. Yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari

berbagi pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si selaku Dosen

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan

saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih

juga penulis sampaikan kepada Dr. rer.nat Binari Manurung, Dra. Masdiana

Sinambela, M.Si dan Drs. Hudson Sidabutar, MS selaku Dosen Penguji, yang

telah banyak memberi saran dan masukan mulai dari rencana penelitian sampai

dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak

Prof. Drs. Motlan, M.Sc.Ph.D selaku Dekan FMIPA dan stafnya. Kepada Bapak

Drs.Tri Harsono, M.Si selaku ketua jurusan. Kepada Bapak Drs. Lazuardi, M.Si

selaku seketaris jurusan beserta pegawai jurusan. Kepada Ibu Dra. Melva

Silitonga, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan

bimbingan selama perkulihan. Dan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta

staf pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah memberikan banyak

bantuan kepada penulis. Penulis juga menngucapkan terima kasih kepada Ibu Dra.

Ida Jeane Anastasya Manurung, M.Si selaku pembantu kepala sekolah II SMA

Negeri 7 Medan , Ibu Susi, M.Si selaku guru biologi dan seluruh keluarga besar
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SMA Negeri 7 Medan terkhusus siswa kelas X-2 dan X-3 yang telah memberi

bantuan dan saran dalam pelaksanaan penelitian di kelas X SMA Negeri7 Medan.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Ayahanda Anuar Manurung dan Ibunda Rosita Ompusunggu yang

tercinta atas segala bantuan dana dan moril berupa dorongan, semangat, nasihat

dan doa dalam setiap langkah penulis, Kakanda tercinta Ardy Purwanto Manurung

beserta seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada

penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan.

Terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada kelompok tumbuh

bersamaku K’Christina Hutabarat, Ayu Lumban Gaol, Arthalina Ginting, Debora

Siregar, Helmina Pane, sahabat – sahabatku RoipinLims, Margaretha Pardede,

Shinta Simbolon, Mosarina, Jelita, Hestifa, Purwati, July Saragih, Kamce, Ernita,

Rusmiaty, Horas, Milestone, Prayerteam, seluruh teman-teman seperjuangan di

kelas Bio Dik A 2009 dan ucapan terima kasih kepada teman-teman PPLT 2012

SMA N 1 Pematangsiantar yang telah memberikan dukungan sehingga penulis

tetap bersemangat dalam menjalani perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi

ini, namum 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. Kiranya isi

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan dalam ilmu pendidikan

khususnya Biologi.
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