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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan ridha-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Upaya 

Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) pada Siswa MTs. Al-

Washliyah Tembung Tahun Ajaran 2011/2012”, disusun untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada  

Bapak Dr.W.Rajagukguk, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd, Ibu Dra. Katrina 

Samosir, M.Pd dan Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Pd yang telah memberikan 

masukan dan saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan 

skripsi ini. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan  kepada Bapak 

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor UNIMED beserta staf-stafnya di 

Universitas Negeri Medan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak 

Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.d, selaku Dekan FMIPA UNIMED beserta staf-

stafnya. Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd selaku ketua 

jurusan Matematika UNIMED dan Bapak Drs. Syafari, M.Pd selaku ketua Prodi 

Matematika UNIMED, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf pegawai 

jurusan Matematika yang telah banyak membantu kelancaran selama penyusunan 

skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Zubir 

Nasution, S.Ag selaku Kepala MTs. Al-Washliyah Tembung, Ibu Nuraini, S.Pd 

selaku guru matematika MTs. Al-Washliyah Tembung , guru dan staf pegawai 

MTs. Al-Washliyah Tembung yang namanya tidak memungkinkan penulis 
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menyebutkan satu persatu, terima kasih atas segala arahan bantuan dan kerjasama 

yang diberikan kepada penulis. 
 Teristimewa rasa terima kasih dan cinta penulis kepada Ayahanda Idris 

Muda Harahap dan Ibunda Masdina Ritonga, orangtua penulis yang telah 

mengasuh, membimbing, memberi kasih sayang, mendukung secara materil dan 

selalu mendo’akan penulis. Semoga Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat 

pada Ayah dan Ibunda. Amin. Terimakasih juga kepada Abangda Ibnu Hajar 

Harahap yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis. 

Terima kasih juga buat sahabat saya : Yeni, Tiasina, Riana, Hasanah, Icha, 

Rusmini, Syafina, dan adikku Tusilawati dan teman-teman di kelas Dik B Reguler 

2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan 

dukungannya. Tak lupa terima kasih untuk kakanda Hafizatul Abadi, Afni Lukluk, 

Dian Septiana, Dewi Julita dan para murobbiyah tercinta yang selama ini 

memberikan motivasi kepada penulis semoga ukhuwah kita semakin erat. 

Terakhir  penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada agent of change 

UNIMED (UKMI Ar-Rahman dan KAMMI), semoga semakin profesional dalam 

menjalankan amanah mulia ini. 

 Penulis telah berupaya 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 skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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