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 Puji syukur penulis ucapkan  kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Skripsi berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Dengan 

Numbered Head Together (NHT) Pada Materi Permasalahan Lingkungan Di 

Kelas X SMA Negeri 1 Kec.Binjai Tahun Pembelajaran 2013/2014”, disusun 

untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Unimed.  

 Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Lazuardi, 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 terimakasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Rosita Tarigan, M.Pd, Bapak Drs. H. Ashar 

Hasairin, M.Si dan Bapak Drs. Hudson Sidabutar, M.S sebagai dosen penguji 

yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis mulai dari 

rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga 

disampaikan kepada Bapak Drs. H. Tri Harsono, M.Si Selaku Dosen Pembimbing 

akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Dekan dan Pembantu Dekan serta 

staf pegawai di FMIPA UNIMED yang membantu penulis dalam kelancaran 

penyusunan skripsi ini. Juga kepada Ibu Fenni Marina S.Pd selaku guru 

pembimbing ketika penulis melakukan penelitian serta siswa kelas X-2 dan X-5 

yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

 Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa, semangat dan nasihat untuk setiap 

perjuangan demi skripsi ini. Terimakasih kakak,abang dan adikkku untuk doa dan 

dukungan yang tiada henti. Untuk Khairizal Akbar yang terus setia mendampingi 

dan memberikan motivasi sampai skripsi ini selesai. Sahabat-sahabat di 

Universitas Negeri Medan yang selalu mendukung penyelesaian skripsi ini 

(Nury,Sella,Njum,Sabeth,Roxanna). Terimakasih juga untuk teman seperjuangan 

selama 4 tahun diperkuliahan Biologi Eks 2010 yang tidak bisa saya tuliskan satu 

persatu.  Untuk Keluarga besar PPLT SMA Negeri 1 Kec Binjai. Tanpa dorongan 

dan semangat dan partisipasi yang luar biasa dari kalain semua tentu saya tidak 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banayak kelemahan dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapakan saran dan kritik yang 



bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripai ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.  
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