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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala berkat dan karunia-Nya yang senantiasa melindungi, menyertai, 

memimpin dan membimbing Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dan 

penulisan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini 

berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Student Teams Acvievement Division 

(STAD) pada Materi Sistem Imunitas Pada Manusia di SMA Negeri 1 Delitua 

Tahun Pembelajaran 2015/2016”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak berupa kritik 

dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Dalam skripsi 

ini Penulis banyak mendapat hambatan. Namun, karena adanya dukungan dari 

berbagai pihak, maka Penulis mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini 

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada Ibu Dra. Erlintan 

Sinaga, M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran-saran kepada Penulis sejak awal dari judul, proposal, penelitian 

sampai selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan 

kepada Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si, Bapak Drs. Hudson Sidabutar, MS, dan Ibu 

Selvia Dewi Pohan, S.Si, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan 

skripsi ini. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Drs. Lazuardi, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing Akademik dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Biologi 

yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi. 
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Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Drs. Darwin, MM sebagai Kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Delitua yang telah memberi izin kepada Penulis untuk 

melakukan penelitian di sekolah tersebut, Bapak Torang Hutasoit, M.Pd sebagai guru 

biologi di SMA Negeri 1 Delitua yang telah membantu selama penelitian ini dan 

seluruh siswa kelas XI IPA khususnya kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 yang telah ikut 

membantu dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. 

Teristimewa saya sampaikan terimakasih kepada Ayahanda Johnson Meliala 

dan Ibunda Eliana Br Tarigan, S.Pd yang telah banyak berdoa, memberi kasih sayang 

tiada henti serta dukungan dana demi penyelesaian studi Penulis, yang telah 

memotivasi dari kecil untuk selalu semangat mengejar cita-cita. Kepada keluarga 

tercinta, Kakak Dewi dan Adik Epri serta saudara-saudara yang memberikan 

dukungan doa, moril, semangat, kasih sayangnya dan materil serta sabar 

membimbing selama penyusunan skripsi ini dan ucapan terimakasih juga Penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

tepat pada waktunya. 

Penulis telah berupaya dengan 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 para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan. 
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