
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan kepada 

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Judul Skripsi ini adalah: “Pengaruh 

Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Menggunakan Media Handout Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa pada Pokok 

Bahasan Hidrokarbon di MAN 1 Medan”. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak 

Drs. Kawan Sihombing, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada, Bapak Drs. Bajoka Nainggolan, M.S, Bapak Drs. 

M.M.Tambunan, M.Pd, dan Ibu Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si, sebagai dosen-

dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari 

rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Dr. Simson Tarigan, M.Pd, selaku dosen Pembimbing 

Akademik dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusan 

Kimia FMIPA Unimed yang sudah membantu penulis. 

Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Dr. H. Burhanuddin, M.Pd 

selaku kepala sekolah MAN 1 Medan atas izin penelitian yang diberikan kepada 

penulis dan kepada Ibu Dra. Uzma, serta siswa/siswi kelas X-10 dan  kelas X-11 
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memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di 
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