
v 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan penyertaanNya yang senantiasa memberikan kesehatan, 

kesabaran, kemudahan dan semangat kepada penulis sehingga penelitian dapat 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 Skripsi berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Diajar 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

dengan Make A Match (MAM) Pada Sub Materi Pencemaran Lingkungan Di 

Kelas X MIA SMA Negeri 19 Medan T.P 2016/2017” disusun untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini secara khusus penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Idramsa, S.Pd, M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsi dengan kebaikan hatinya meluangkan waktunya, sabar dalam 

membimbing dan memberikan pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu 
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