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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan ridha-Nya, sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Students Teams Achievment Division (STAD) Untuk Meningkatkan
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP PAB 2 HELVETIA Tahun
Ajaran 2013/2014”disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan di jurusan Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Ibu dan ayah
tercinta yang telah mendidik penulis menjadi orang yang mandiri dan tangguh dalam
kehidupansehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Pun
keluarga besar, serta saudara-saudara yang telah mendampingi penulis dengan penuh kasih
sayang. Sungguh penulis seperti sekarang ini semata-mata karena kasih sayang Allah yang
tercurah melalui doa mereka.
Bapak Drs. Asrin Lubis, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak
memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal pembuatan proposal sampai dengan
selesainya penulisan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, Drs. Zul Amry, M.Si danProf.
Dr. Edi Syahputra, M.Pd yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana
penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan
kembali kepada Bapak Drs. Zul Amry, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan ketua
program studi pendidikan matematika, Prof. Drs. Motlan M.Sc., Ph.D selaku Dekan FMIPA
UNIMED, Drs.Syafari, M.Pd selaku ketua Jurusan Matematika, dan seluruh Bapak/ Ibu Dosen
beserta Staf Pegawai Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis.
Bapak Rahman Hadi, S.Pd selaku Kepala SMP PAB 2 Helvetia, Bapak Ponijo, S.Pd selaku guru
matematika SMP PAB 2 Helvetia, guru dan staf pegawai SMP PAB 2 Helvetia yang namanya
tidak memungkinkan penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala arahan bantuan dan
kerjasama yang diberikan kepada penulis selama melakuan penelitian.
Beberapa teman yang tanpa usulan, bantuan, ide dan saran mereka, skripsi ini tidak akan
terwujud. Mereka adalah Duty, Nana, Amry, Rizki, Ria, Nikmah, Imam, Fika, Novi, kakanda
roni dan Qiqi, teman-teman ppl,HMJ 2010-2011 dan kelas B Reguler 2009serta himpunan
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mahasiswa islam dengan segala isinya yang telah membawa perubahan yang sangat mendasar
bagi diri penulis.
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun
penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu,
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi
sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu
pendidikan.
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