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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.  

 Skripsi berjudul “Perbedaan hasil belajar siswa pada penerapan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) dan Think Pair 

Share (NHT) pada materi pokok virus di kelas X SMA Negeri 1 Tanjungbalai T.P 

2015/2016” ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Biologi Fakultas Mtematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada Bapak Drs. Puji Prastowo, M.Siselaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberi bimbingan dan pengarahan yang begitu besar kepada 

penulis sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Juga kepada 

Bapak Drs. M. Yusuf Nasution, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama 

perkuliahan.  

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak Drs. Zulkifli 

Simatupang M.Pd , ibu  Dra. Cicik Suryani, M.Si dan Ibu  Endang S Gultom S,Si 

M,Si Apt selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan 

saran-saran guna kebaikan skripsi ini. Kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku 

ketua Jurusan Biologi dan Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si selaku ketua Prodi 

Pendidikan Biologi, dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Biologi yang 

telah bersedia  membagikan ilmunya kepada penulis. Serta seluruh Staf dan 

pegawai yang telah memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Deddi Anshari S,Pd 

M,Si selaku Kepala Negeri 1 Tanjungbalai, Ibu Lisnawati Manurung S,PdM,Pd 

selaku guru bidang studi Biologi yang telah banyak membantu penulis sewaktu 

melaksanakan penelitian. 
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 Teristimewa ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga untuk 

kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs Termizi dan Ibunda Budiarni br 

Marpaung S.Pd, yang sudah membesarkan dan memberikan kasih sayang, doa, 

semangat serta dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis. Kepada adik-

adiktersayang, Muhammad Salim Sitompul, dan Agung Fadillah serta seluruh 

keluarga besar yang sudah banyak memberikan sumbangsi moril maupun materil 

kepada penulis. 

 Terima kasih juga tak lupa diucapkan kepada sahabat-sahabat luar biasa 

teman-teman seperjuangan yang selalu ada dalam susah maupun senang, Asri, 

Fauzan, Faisal, Agung, Latifah, Lely, Marini, Yuna, Balqis, Widya, Anggi, Tuti, 

Dian, Anggun, Zainudin dan semua teman-teman terbaik yang ada di Pendidikan 

Biologi Eks’09, terima kasih untuk persahabatan dan kekeluargaan yang indah ini. 

Terima kasih juga kepada Mariani Manik, Putri Mentari Rahman, Putri Amelia 

Lubis, Nurima Pasaribu, Nur Hasanah Tambak dan seluruh keluarga besar Mapala 

Unimed. Untuk teman-teman semasa PPL di SMA N 1 Tanjung Tiram yang juga 

dengan setia memberikan dukungannya, serta untuk semua pihak-pihak yang tak 

dapat penulis sebutkan satu persatu.  

 Penulis telah berupaya 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 kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya 

skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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