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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya yang memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Skripsi berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe Student Teams Achievement Division Berbasis Peta Konsep Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pokok Hukum Newton Di Kelas X Semester I SMA 

Negeri 1 Takengon T.P 2013/2014”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

Bapak Prof. Dr. Mara Bangun Harahap, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

Beliau telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak 

awal penulisan proposal hingga akhir penulisan skipsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Drs. Abdul hakim S, M.Si, Ibu Dr. Derlina, M.Si, 

dan Bapak Drs. Ratelit Tarigan, M.Pd sebagai dosen penguji sekaligus selaku 

dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis 

selama perkuliahan, memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana 

penelitian sampai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA Unimed.   

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pegawai 

Jurusan Fisika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis 

selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. 

Uswatuddin, M.AP selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Takengon, guru-guru 

SMA Negeri 1 Takengon yang telah banyak membantu penulis selama penelitian 

dan para sstaf administrasi yang telah memberikan kesempatan dan bantuan 

kepada penulis selama melakukan penelitian. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta 

Armaliza dan  Ibunda tercinta Muthia yang telah mendidik dan membesarkan 

penulis, memberikan do’a serta kasih sayang yan tak pernah henti kepada penulis 



v 
 

dan dorongan serta sumbangsih yang besar dari segi material, spiritual dan 

nasehat yang menjadi motivasi kepada penulis. Terima kasih kepada Kakanda 

Arvita Anggeraini, adik tersayang Hafiz Hendrawan, Nenek tercinta Alm. 

Aminah, Alm. kakek Mahmmud Mahreje semoga ditempatkan ditempat yang 

sebaik-baiknya oleh Allah SWT, Bunda Mala Dewi Yani, Om Fajar Gunawan, 

dua keponakan Nazwa Handayani dan Muhammad Rajuardi  yang cukup banyak 

berperan dalam memberikan motivasi dan do’a yang tulus kepada penulis dalam 

menyelesaikan studi di UNIMED hingga selesainya skripsi ini. I love my family, 

you are a valuable treasure to me  

Terkhusus penulis sampaikan terimakasih kepada Armadi Siregar, 

seseorang yang sangat spesial yang telah menjadi penyemangat dan pemotivasi 

untuk penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sepupu Hilma, 

sahabat-sahabat tersayang terutama Lestari, Destri, Nuraini, Hendra, Syahfitri, Ito, 

Adi dan sahabat-sahabat lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan motivasi, inspirasi, semangat dan dukungan kepada penulis. Penulis 

juga mengucapkan terimakasih kepada teman – teman fisika Ekstensi 09, dan 

yang tak dapat dituliskan satu persatu yang telah memberikan dorongan, 

dukungan  dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.  

Penulis  telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada 

kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang 

membangun dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutanya. 
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