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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu WaTa’ala tuhan 

yang maha esa atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan nikmat 

kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

Skripsi berjudul: “Perbedaan Hasil Belajar Menggunakan Model  Kooperatif  

Tipe Number Head Together (NHT) dan  Model Student Team Achievement 

Division (STAD) Pada Materi Sistem Ekskresi Kelas XI di SMA Swasta Eria 

Medan T.P. 2017/2018”. Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negri Medan. 

Dalam proses penyelesaian penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak 

menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari Ibu Dra. Masdiana 

Sinambela, M.Si sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Martina Napitupuluh, M.Sc, Dra. Adriana Yulinda Lbn. 

Gaol, M.Kes, Dra. Erlintan Sinaga, M. Kes, sebagai dosen-dosen penguji yang telah 

memberikan masukkan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesai 

skripsi ini. Dan terimaksih juga buat seluruh dosen-dosen Biologi Universitas Negri 

Medan (UNIMED) yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya, sehingga 

saya bisa sampai di penghujung penyelesaian skripsi. Penghargaan juga disampaikan 

kepada bapak Drs. H.Khoiruddin Hasibuan, M.Pd kepala sekolah SMA swasta Eria 

Medan atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis dan terimakasih juga buat 

bapak/ibu guru biologi serta siswa/siswi kelas XI SMA Swasta Eria Medan yang telah 

banyak membantu saya meneyelesaikan penelitian ini. Teristimewa juga saya 

sampaikan terimakasih keapada Almarhum ayahanda tercinta Ir. Suyitno, dan Ibunda 

Zahnizar, Bsc, yang sudah berdo’a memberikan dorongan, semangat dan kasih 

sayangnya serta dana kepada saya untuk menyelesaikan studi di UNIMED. Ucapan 

terimakasih juga penulis samapaikan kepada pada Sekdes laut tador lima puluh Drs. 
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Sutian, M.Pd yang telah banyak membantu saya mulai dari tenaga maupun materi, 

Terimakasih juga buat temen-temen seperjuangan saya Pendidikan Biologi B 2013, 

yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

Penulis sudah 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 pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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