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Alhamdulillahi robbil’alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan nikmat dan anugrah-Nya serta memberikan penulis kesempatan 

dan kemampuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan 

Kemampuan Matematika Siswa Kelas X MIA SMA Annizam”. Penulisan skripsi 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan.  

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi 

namun semua itu alhamdulillah dapat diatasi atas rahmat Allah SWT dan bantuan 
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Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan masukan kepada 
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penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Zul Amry, M.Si, Ph.D, Bapak Dr. H. 
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telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan 

bermanfaat mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi 

ini.  

Ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. Pargaulan 

Siagian, M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik. Ucapan terima kasih 

beriring hormat disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, 

selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di rektorat, 

Bapak Dr. Asrin Lubis, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengertahuan Alam Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di 

fakultas, Bapak Dr. Edy Surya, M.Si selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak 

Drs. Zul Amry, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, 

Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Matematika beserta 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf-staf pegawai Jurusan Matematika yang 

namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mambantu penulis. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Sularno, M.P selaku 

kepala SMA Annizam, Ibu Riska Januta, S.Pd selaku guru matematika SMA 

Annizam, serta guru-guru yang telah sangat membantu dalam penelitian ini.  

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada yang tercinta Ayah 

Basril Yusri, dan Ibu Mursida yang telah banyak memberikan dukungan, 
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dorongan moral, motivasi dan kasih sayang serta do’a yang insyaAllah tidak 

pernah putus yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan di Unimed, terkhusus juga ucapan terimakasih kepada yang terkasih 

dan tersayang Fachry Fadillah, Taufik Kurrahman sebagai adik beserta keluarga 

besar yang senantiasa membantu serta memberikan dukungan dan semangat. 

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat setia Dimas 

Prasetyo, orang yang dituakan Abdurrohman lubis, sahabat pewarna kehidupan 

Azizah Octoerina Hasibuan, BFF (Andika Sura Prasetya), Pak Irul (Chairul 

Riva’i), Si Badak (Dinar Kristina Lubis), Si lebay (Damayanti Kusuma Wardani), 

Si Mecing (Afifah Zahra Oktaviani Hasibuan), Pak M (Syahmidun Hasibuan), Si 

Toke (Muhammad Alipta), Buk Isti dan kawan-kawan, Si pembuat panas (Aidil 

Fajar Akbar), duo gembung (Anggi Maulida Hanum, dan Arifah Abriana Nst), 

Duo Maut ( Adelina Sari Hrp dan Agustina), Kak Betty dan teman-teman di Dik 

A 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu  yang terus 

memberikan dukungan dan bantuan selama menjalani masa perkuliahan yang 

panuh warna.  

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika, teman-teman Himpunan Mahasiswa 

Islam komisariat FMIPA Unimed, teman-teman UKMI Arrohman, teman-teman 
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telah memberikan bantuan dan dukungan serta pengertian yang tidak ternilai. 
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maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
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SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. 
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