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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Alloh SWT, Rabb semesta alam yang atas segala 

nikmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Berbasis Masalah untuk 

Menumbuhkembangkan Kreativitas dan Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok 

Bahasan Hidrolisis Garam”. Yang mana penyusunan skripsi ini merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

(Alm) Prof. Dr. Suharta, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, sumber materi, 

inspirasi serta waktunya kepada penulis sejak awal proses perencanaan penelitian 

ini sampai pada tahap perampungan penulisan skripsi ini, dan ucapan 

belasungkawa penulis haturkan sedalam-dalamnya atas kepergian beliau 

keharibaan-Nya tepat pada tanggal 15 Juni 2014 akibat penyakit stroke yang 

dialami, semoga beliau diberikan tempat terbaik oleh-Nya, aamiin. Ucapan terima 

kasih juga penulis haturkan pada Bapak Drs. Rahmat Nauli, M.Si selaku dosen 

pembimbing pengganti yang telah membimbing penulis hingga akhirnya penulis 

dapat meraih gelar Sarjana Pendidikan. Ucapan terima kasih juga  penulis 

sampaikan kepada Bapak Dr. Mahmud, M.Sc, Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si. dan 

Bapak Drs. Amser Simanjuntak, M.Pd. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

kepada Ibu Dra. Gulmah Sugiharti, MPd. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta staff pegawai jurusan kimia yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Sahlan Daulay, M.Pd. 

selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan dan Bapak  Drs. Ahmad Dahyar, 

M.Si. selaku guru kimia serta siswa-siswi kelas XI- IPA 1 dan XI- IPA 2 yang 

telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih setulus hati kepada dua sosok 

yang amat berarti bagi penulis, Ayahanda tercinta Busthamey Nasution, B.A. dan 

Ibunda tersayang Farida Hanum Dalimunthe, S.Pd.I yang tiada hentinya 
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memberikan sokongan kepada penulis baik moril maupun materiil. Terima kasih 

juga kepada kakak dan adik-adik tersayang Rayhanah Bey Nasution, S.Pt., 

Hasienah Bey Nasution, Najmiyah Bey Nasution, dan M.A. Qoyyum Bey 

Nasution yang selalu memberi dukungan, doa serta semangat kepada penulis. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan mahasiswa Pendidikan 

Kimia Ekstensi 2010 yang telah memberi corak kehidupan bagi penulis selama 

empat tahun bersama, terkhusus buat Anisa Zulaika dan Dede Suriyani, sahabat-

sahabat yang selalu ada dan siap membantu kapan dan dimanapun, memberi 

semangat, motivasi dan dorongan dikala penat dan galau menghampiri, tak 

terkecuali saat dalam penyusunan skripsi ini. Kepada kepada Aiga Elisa, Evi 

Linda Sari, dan Rifzal Ardiyansyah teman seperjuangan yang senantiasa dapat 

bekerja sama dan saling memberi semangat. Kepada teman kosan, tanpa kalian 

proses pengerjaan skripsi ini terasa hampa. Dan terimakasih buat lingkaran cinta 

tarbiyah penuh barakah di jalan dakwah, teruntuk Mr tersayang kak Hafiza dan 

ukhtifillah tercinta Hilda Junanda, Yayuk Tri Maulani, Ida Marohana, Indah 

Mahdani, Juni Astuti, Sri Utami, dan yang lainnya syukron telah berbagi ilmu dan 

cinta-Nya dengan ana. Terkhusus buat akhwat UNIMED 2010 terima kasih telah 

membersamai diri di jalan dakwah dan memberi semangat dalam penulisan skripsi 

ini. Serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi 

masukan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

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

susunan maupun tata bahasa. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan.

Medan,  Juli 2014

Penulis

Nazhimah Bey Nasution

NIM 4103331034
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