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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan kasih karunia-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan 

kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. 

. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share (TPS) Dengan Media Kartu Berpasangan (Index Card 

Match) Terhadap Hasil Belajar Kimia SMA Pada Pokok Bahasan Konsep Mol” 

disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di jurusan kimia FMIPA 

UNIMED. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. 

Nurmalis, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang telah meluangkan 

waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan 

dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Nurfajriani, M.Si, Bapak Drs. Marudut Sinaga, 

M.Si, dan Ibu Dra. Anna Juniar, M.Si sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Drs. Eddyanto, Ph.D selaku dosen pembimbing 

akademik (PA) dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf pegawai jurusan 

kimia FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd yang telah 

memberikan banyak masukan dan nasehat selama penulis menjalani perkuliahan 

hingga saat pengerjaan skripsi ini. Dan tak lupa, penulis juga mengucapkan 

banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Kasmin Simbolon selaku Kepala Sekolah 

SMA N 1 Doloksanggul, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Guru Kimia 

terkhusus kepada Ibu Dahlia Tampubolon, S.Pd dan Bapak Esbon Hutagalung, 

S.Pd dan seluruh siswa/i kelas XI IPA 1, X-6 dan X-7 SMA Negeri 1 

Doloksanggul yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 
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Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada kedua Orangtua saya 

Ayahanda tercinta M. H. Munthe dan Ibunda tercinta B. Pardosi, S.Pd, pemilik 

kasih yang tak berujung yang senantiasa menyelimuti kegelisahan hati hingga 

menjadi sebuah ketenangan, yang terus berjuang dengan penuh pengorbanan 

dalam mendidik dan membesarkan saya, setiap doa dan tetesan keringat yang 

membasahi sekujur tubuhnya tak akan dapat terbayar oleh apapun,  selalu 

memberikan nasehat, semangat dan motivasi yang luar biasa kepada penulis, 

terima kasih Papa dan Mama buat semua yang telah kalian berikan sehingga 

penulis dapat memperoleh gelar Sarjana. Kepada abang – abangku tersayang 

Jimmy A. M. Munthe, S.Pd, Gandi H Munthe, ST, Chandra H. P Munthe, A.md., 

Aris R Munthe, S.Par., dan tak lupa kepada adik tersayang Bobby S Munthe, 

terima kasih untuk doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang selalu kalian 

berikan kepada saya.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat tersayang Lasro 

Sihite, Daniel Lumban Tobing, Haryati Lumban Gaol, dan Ayu Angelica Purba 

yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk teman-teman seperjuangan Helen 

Sirait, Meliana Sibarani, Judika Lumban Tobing, Yoana Situmorang Putri, Kak 

Saema, Setia Damanik dan semua teman – teman Kimia Dik-C 2012 UNIMED. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman – teman PPL SMA N 2 

Perbaungan terkhusus pada Tity Wahyuni Daulay. 

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 dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumber ide kreatif untuk 

memperkaya ilmu dalam memajukan pendidikan di Negeri ini. 

  

 Medan,   Agustus 2016 
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 Yohana R Munthe 


