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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas  

berkat dan kasihNya yang senantiasa menyertai penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Kartu Kerja 

pada Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Turnament (TGT) terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Ikatan Kimia”. 

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Kimia. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen untuk megetahui pengaruh penggunaan media 

kartu kerja pada pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnament (TGT) 

terhadap hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia. Awal penulisan hingga 

penyelesaian skripsi ini membutuhkan banyak waktu, materi, bimbingan, motivasi 

dan doa yang tulus. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya 

kepada semua pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Drs. Bajoka Nainggolan, M.S. selaku dosen pembimbing, atas 

bimbingan yang diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si, Bapak Drs. Jamalum Purba,M.Si, dan 

Bapak Drs. Jasmidi, M.Si. selaku dewan penguji, atas masukan yang 

konstruktif dalam penyempurnaan Skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti,M.Si selaku validator, atas masukan yang 

positif demi penyempurnaan penelitian ini. 
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4. Bapak Drs. Agus Kembaren, M.Si, Drs. Jasmidi, M.Si selaku ketua dan 

sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia UNIMED, atas arahan dan nasihat yang 

sangat berharga yang diberikan kepada penulis. 

5. Ibu Dra. Ani Sutiani.M.Si dan Kak Tia selaku ketua dan staf Progam 

Pendidikan Kimia UNIMED, atas arahan dan nasihat yang sangat berharga 

yang diberikan kepada penulis. 

6. Dekan, Pembantu Dekan, dan staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) UNIMED yang telah memberikan bantuan dan kesempatan 

kepada penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Kimia UNIMED yang sudah memberikan 

ilmu pengetahuan sebagai bekal kepada penulis agar dapat berkontribusi 

dalam dunia pendidikan maupun masyarakat. 

8. Bapak Drs. Antoni Tarigan selaku kepala SMA Negeri 1 Tiga Lingga yang 

telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah yang beliau pimpin. 

9. Mama tercinta Tiorin Simbolon selaku orangtua, atas doa, dukungan dan 

kesabaran yang beliau berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Beliau adalah panutan bagi penulis, karena didikan dan motivasi yang 

beliau berikan kepada anak – anaknya, walaupun tidak didampingi oleh Bapak 

tercinta Sahala Silalahi (†). 

10. Kakak Mery Silalahi,  Abang Ary Silalahi, Abang Franciskus Silalahi, Kakak 

Sediana Silalahi, Abang Andri Silalahi dan Abang Pelita Sembiring,S.Pd atas 

doa, kebersamaan dan dukungan, sehingga memberikan motivasi yang tidak 

ternilai kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini. 
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11. Keluarga besar Bapak Winter Naibaho/Br. Silalahi, atas doa dan dukungan 

yang diberikan kepada penulis. 

12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Negeri Medan khususnya stambuk 2011, Albe Goloya Silaban , 

Edward Renata Sembiring, S.Pd, Tulang M. Simbolon/ E. br. Sibarani dan 

teman – teman di WarMob Simbolon yang tidak mampu dituliskan satu per 

satu, atas dukungan dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan 

tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi 

mahasiswa di lingkungan program studi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana UNIMED dalam memperkaya khasanah ilmu kependidikan. 
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