
iv 
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayahNya yang senantiasa memberikan kesehatan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan sesuai waktu yang 

direncanakan. 

 Skripsi berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Kimia Siswa Yang Diajar 

Dengan Model STAD ( Students Teams Achivements Division ) dan Quiz Team 

dengan Media Power Point Pada Materi Pokok Koloid di Kelas XI SMAN 13 

Medan”, disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : Bapak 

Drs. Mananti.M.Tambunan, M.Pd, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

seminar proposal, pelaksanaan penelitian sampai dengan pengolahan data hingga 

penyusunan skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada bapak Drs. Pasar Maulim Silitonga M.S., Bapak Drs. Rahmat Nauli, 

M.Si., dan Ibu Dra. Hafni Indriati Nasution, M.Si sebagai dosen penguji yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran demi kesempurnaan penyusunan 

skripsi ini.  

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai 

jurusan kimia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan membantu 

penulis selama proses perkuliahan, serta ucapan terimakasih juga disampaikan 

kepada Bapak Drs. Bajoka Nainggolan M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik 

Yang senantiasa membantu penulis. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak 

Drs. H. Ilyas Halim M.Pd selaku kepala sekolah SMA N 13 Medan yang telah 

Memberi Izin penelitian kepada penulis dan kepada ibu guru N. Aritonang S.Pd 

selaku guru kimia serta siswa/siswi kelas XI IA 4 dan XI IA 5 SMA N 13 Medan 

yang telah Membantu selama peneltian berlangsung.  

Teristimewa saya sampaikan do’a dan terimakasih kepada Ayahanda 

tercinta Drs. H. Ilyas Halim, M.Pd dan Ibu saya Hj. Ida Herawati, S.Pd, serta 



v 
 

 

kakak saya Lidya Wardani, S.Pd yang tak hentinya memberikan doa, kasih, 

waktu, dan dukungan setiap saat kepada penulis. Ucapan terima kasih  juga saya 

sampaikan kepada seluruh keluarga atas segala doa dan dukungan yang telah 

diberikan. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Kimia Reguler A 2009 yang 

juga memberikan semangat kebersamaan terutama sahabat-sahabat saya : Robi 

Suhaimi, Liasirli Muslim, Agus Hendri Yaman Telaumbanua, Alfinoza Elhaya, 

Diah Adistia, Fitri Anggraini, Fariz, Gadis Chintya Andriani, Hermansyah 

Sihombing, Rudini Tampubolon, dan seseorang yang telah memberikan kasih 

sayang dan motivasi kepada penulis. Demikian juga teman-teman PPLT SMK 

YPT kota Pkl. Berandan Tahun 2012 terutama : Amir Saleh dan Fija Prima Putra 

serta semua pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, 

struktur maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

Medan,  Juli  2013 

Penulis, 

 

 

 

Fadli Ramadan 

NIM 409431012  

 


