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KATA PENGANTAR

Tiada untaian kata yang indah selain ucapan Alhamdulillah penulis

ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah menitipkan setitik ilmu serta

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil

Belajar Matematika Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Teams Games Tournament (TGT) Kelas VII-1 SMP Negeri 27 Medan”,

yang disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

pada Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Matematika, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan

penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya,

namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada

kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak

Drs. Yasifati Hia, M.Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi dan dosen Penasihat

Akademik (PA) yang telah bersedia memberi bimbingan dan saran, guna

kesempurnaan skripsi ini dan juga yang telah membimbing dan memotivasi

penulis selama masa perkuliahan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan

kepada Bapak Dr. Syafari, M.Pd, Ibu Nerli Khairani, M.Si, dan Ibu Prihatin

Ningsih Sagala, S.Pd, M.Pd sebagai dosen Penguji yang telah banyak memberikan

saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H.

Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Martina

Restuati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Pardomuan Sitompul, M.Si, selaku Ketua

Jurusan Matematika, Bapak Lasker Pangarapan Sinaga, M.Si, selaku Sekretaris

Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul Amry, M.Si, Ph. D, selaku Ketua Program

Studi Pendidikan Matematika, dan seluruh Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Pegawai
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Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Medan yang telah membantu

penulis dan memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dra.

Sawalina, selaku Kepala UPT SMP Negeri 27 Medan, Ibu Ari Jumaini Br. Sinaga,

S.Pd sebagai guru bidang studi matematika di SMP Negeri 27 Medan dan peserta

didik kelas VII-1 atas kerjasama dan kesediaannya dalam membantu penelitian

ini.

Teristimewa rasa dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis

sampaikan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Syahrul Pane

dan Ibunda Mawarni Panjaitan yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk

segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan

mereka adalah kebahagiaan penulis, untuk setiap tetes keringat dan air mata,

untuk cinta dan kasih sayang yang tak pernah berkurang, untuk harapan yang tak

pernah pudar, doa yang tak henti, yang selalu membanggakan tak peduli berapa

kali dikecewakan, dan terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang telah

dilakukan untuk penulis selama ini. Serta untuk saudari saya Dewi Purnama Pane,

Syahraini Pane, Eva Suryani Pane, Dian Maya Sari Pane, Aidha Syahfitri Pane,

dan Rahma Xena Fitriani Pane yang begitu banyak memberikan do’a, motivasi,

semangat dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Special thanks to my best partner in spirit Zakaria Pratama Siregar,

yang tak lelah memberikan motivasi, perhatian, semangat, nasihat, saran,

dukungan dan kalimat penenang yang membuat penulis tersadar untuk berusaha

lebih baik dan bekerja keras dari sebelumnya. My faithful friends,Mambo’s

(Nurawadita Sakinah, Dewi Wulansari, Nurul Nabila, Elly Rahmayani Siregar,

Arnisyah Saragih, Endah Dwi Atika, dan Talitha Sikalei) yang telah menjadi

teman yang luar biasa sejak maba, kehadiran kalian benar-benar melengkapi

kehidupan penulis. Dengan hadirnya kalian, penulis selalu bersyukur bisa

memiliki sahabat yang baik seperti kalian. Penulisjuga mengucapkan terimakasih

untuk doa, perhatian, semangat, bantuan, nasihat, canda tawa, dukungan dan

persahabatan yang manis ini.
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Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang

selalu siap membuat penulis tertawa bersama dalam suka maupun duka, Kiki

Nadya Annisa, Riza Syahrani Siregar, dan Yiyin Tri Rama Putri . I am always

grateful to have you guys. Thank you for being with me.

Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan kelas

Pendidikan Matematika Reguler B 2014 yang sangat luar biasa Jenni Triana

Sianturi, Susiani Sitorus, Geloria Surbakti, Muhammad Arif Rizky, Andikha

Prayogi, Desi Pravita Sari, Khairani Syahfitri,Legina, Irmayani,Laura Sarasonia

Sinaga, Lisa Elfira, Ryan Triatmaja, Elvina Br.Barus,Firlya Aisyah Putri, Siska,

Nurul H, Maghrifah, Ellyasta,Anin, Nur Cahaya, Jenny Vera, Ummi Kalsum,

Nadia Irani, Nurul Adelia, Samuel  yang selalu memberi dukungan dan bantuan

pada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman

seperjuangan kelas Matemateki Reguler B 2014 Shella, Rosi, Debbie, Ayu dan

Shaka yang sekarang juga sama-sama lagi berjuang menyelesaikan studi ini. Serta

teman-teman seperjuangan PPLT SMAS PRAYATNA Medan terkhusus Mutia

Sari dan Fatma Wati Pohan selaku adik stambuk yang senantiasa memberikan

dukungan, bantuan dan semangat serta doa untuk memperlancar penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik stambuk kelas

Pendidikan Matematika Reguler B 2017 yang sangat luar biasa juga terkhusus

GomGom Parulian Gultom, Eva Widyasari, Dion, Elly Yulita, Fanni, Fenny,

Triana, Rizma, Monica, dan Yuni  yang selalu memberikan semangat,bantuan,

dan senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada Kak Iin Kartini, dan Kak Dwi

Nur Evaini selaku kakak stambuk yang juga selalu memberikan dukungan dan

bantuan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

sumbangsihnya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini
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Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan

baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Penulis berharap isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu

pendidikan.

Medan,      Juni 2019

Penulis,

Nur Aisyah Amini Pane
NIM. 4141111031


