
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAT A PENGANT AR 

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWf, 

alas limpahan ralunat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sesuai dengan wakru yang direncanakan, scrta salawat dan salam 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

memilih judul "Perbedaan Hasil . Belajar Siswa Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Model Pembelajaran Konvensional 

pada Materi Pokok Besaran dan Satuan Kelas VII Semester I Madrasah 

Tsanawiyah Pancur 13atu Kab. Deli Scrdang T.P. 201212013" disusun scbagai 

salah satu syarat memperoleh gelar Srujana Pendidikan. 

Pada kesempatan _ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Togi Tampubolon, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih j uga disampaikan kepada 

lbu Ora. Betty M. Turnip, M.Pd, Bapak Alkhafi Maas Siregar, M.Si, dan lbu 

Dewi Wulandari, S.Si, M.Si sebagai dosen penguji I, II dan Ill yang tclah 

memberikan masukan dan saran-saran mulai perencanaan penelitian sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

Bapak Drs. Rappel Situmorang, M.Si selaku doscn pcmbimbing akademik yang 

selama ini tclah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam perkuliahan. 

Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D selaku Dekan 

FMlPA UNIMED, kepada lbu Ora. Derlina, M.Si selaku Ketua Jurusan Fisika 

dan Bapak Drs. Schat Simatupang, M.Si selaku Kctua Program Studi Pendidikan 

Fisika FMIPA UNIMED dan seluruh Dosen dan staf pegawai jurusan fi sika 

FMIPA UNIMED yang telah banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih 

j uga disampaikan kepada Ibu Rasmiati, S.Pdl selaku kepala sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Pancur Batu yang memberikan izin penelitian dan lbu Ratna 

Sembiring, S.Pd selaku guru fisika serta lbu Nurliyah, S.Pd dan seluruh guru dan 
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staf pegawai Madrasah Tsanawiyah Pancur Batu yang telah banyak rnernbantu 

dalam pelaksanaan penelitian. 

Teristirnewa penulis sampaikan Ierma kasih kepada Ayahanda tersayang 

Ngaruh Sernbiring dan Ibunda tercinta Nimai Br. Tarigan yang telah rnendidik 

dan rnernbesarkan penulis, mernberi doa yang tulus dan dorongan serta 

surnbangsih yang besar dari segi materil, spiritual dan nasehat yang rncnjadi 

rnotivasi sehingga penulis dapat rnenyelesaikan studi di Universitas Negeri 

Medan,j uga teristirnewa penulis ucapkar\ terirna kasih kepada kakak-kakak, adik, 

keponakan dan abang ipar saya: Rosrnaya Dewi AM,Keb, Teti Juliyanti, S.S, 

Mike Oktalina, S.Pd, Agus Trianita, S.Pd, Novia Pandiani, Zahraa Zalikhaa dan 

Praka Sarifuddin. Terirna kasih juga buat sahabat terbaikku Fhitriani Harahap 

yang dengan ketulusan hati rnernberikan rnotivasi dalarn penyusunan skripsi ini. 

Terirna kasih juga kepada sahabat-sahabatku Nur Elida Siregar, Dian Fitria 

Antika, dan Kurniasih IIasibuan yang terus memberikan sernangat kepada penulis. 

Terirna kasih juga buat ternan-ternan Novalina P. Putri Panjaitan, Fhitri 

Mawaddah, Raudhatul Kamal, M. Dwi Syahputra, dan Lia Kartika Sibarani yang 

tclah ikut rnernbantu penulis dalam rnenyelesaikan skripsi ini. Terirna kasih 

kepada teman-ternan sepe~uangan stambuk 2008 khususnya fi sika kelas B atas 

sernangat yang tidak pemah padam, dan keyakinan untuk menjadi yang terbaik. 

Penulis telah berupaya dengan sernaksirnal rnungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini. Namun, penulis rnenyadari bahwa skrips i ini jauh dari pada 

kescmpurnaan, untuk itu pcnulis rnengharapkan kritikan dan saran yang 

rnernbangun dari pernbaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis 

berharap sernoga skripsi ini bermanfaat untuk kernajuan ilrnu pengetahuan dan 

mcmbcrikan inspirasi bagi pcmbaca baik hanya sebagai bahan bacaan ataupun 

yang ingin rnclakukan pcnelitian lanjutan. 
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Penulis, 

Mcri Pinta Ulin 


