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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala keridhaan-NYA dalam memberi petunjuk dan kemudahan, sehingga tesis 

dengan judul " Pengaruh Model Pembelajaran Koopertif Tipe Student Team 

Achievement Divisions (STAD) dan Group Investigation (GI) Terhadap Hasil 

Belajar dan Kecakapan Sosial Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Perbaungan" dapat 

diselesaikan.  

Penyelesaian tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam 

menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Pendidikan Biologi 

Universitas Negeri Medan. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan 

dan arahan pemikiran dari pembimbing yang terhormat Bapak Dr. Hasruddin, 

M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Sc. 

selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala saran, nasihat, bimbingan, 

motivasi, dan kemudahan yang selalu Bapak berikan. 

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada yang terhormat:  

□ Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur PPs Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan mengizinkan penulis untuk 

melaksnakan penelitian. 

□ Bapak dan Ibu Dosen pembina matakuliah di Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Biologi yang telah 

banyak memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 

□ Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perbaungan Bapak Drs. Suhairi, M. Pd. dan 

seluruh guru-guru serta para Staf yang telah melayani dan memberi izin 

kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian, khususnya ucapan 
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terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Asniwati selaku guru 

Biologi yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.  

□ Orang tuaku tercinta (Ayah Reban S.Pd dan Ibu Manisah) dan keluarga yang 

senantiasa memotivasi dalam menempuh pendidikan ini.  

□ Khusus yang terkasih suamiku (Rudy Naza Indra I.T, S.E) atas segala 

kesabaran dan pengertian serta keikhlasan hati untuk ditinggalkan selama 

menjalani studi. 

□ Sahabat saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi T.A 2010 yang 

telah memberikan bantuan dan motivasi serta atas kebersamaan dan 

persaudaraan yang terjalin selama menjalani studi di Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

□ Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang telah turut 

membantu penulis dalam menyelesaikan studi. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia dan berkahnya 

kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua 

yang membutuhkannya. Sangat disadari, tiada gading yang tak retak, olehnya itu 

penulis sangat mengharapkan segala masukan demi kesempurnaan tesis ini. 
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