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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang di 

rencanakan. Skripsi ini berjudul  “Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TAI dan Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team Terhadap Hasil Belajar Kimia 

Siswa SMA” disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak 

Drs. Jamalum Purba, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Ibu Dra. Ani 

Sutiani ,M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak                  

Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik, Bapak Drs. P.M. Silitonga, M.S, Bapak Drs. Amser Simanjuntak, 

M.Pd. dan Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si. selaku penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si selaku dosen 

Pembimbing Akademik (PA), Bapak/Ibu dan staf pegawai di lingkungan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang membantu penulis selama 

perkuliahan. Serta kepada bapak  Drs. Darwin, MM selaku kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Batang kuis dan Bapak Suntoro, S.Pd selaku  guru kimia serta Bapak dan 

Ibu staf pegawai yang telah banyak membantu penulis selama penelitian ini. 

Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhitung besarnya penulis 

sampaikan kepada Ayahanda Alm. Bahari Effendi dan Ibunda Elseriani br. 

Sinaga, kakak tersayang Elviani, AMK dan Widia Ningsih, S.Pd serta abang 

tercinta Heri Ismanto,SH. Juga yang tak terlupakan keponakan tersayang Zikri 

Vieri Arya, Zata Kiasati Vierisha, dan M. Alfathir Irsyad, serta seluruh keluarga 
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besar yang telah memberikan sumbangan moril, materil dan spritual sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik sampai akhir penyusunan skripsi.   

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan 

seperjuangan, mahasiswa/i Jurusan Kimia FMIPA Unimed stambuk 2008/A 

khususnya Tiara, Nova, Ratna, Sita, Kak Koes, Iras, Juita, Rapika, Uci, Isma, dan 

Kartika, serta Alumni SMANSABA terutama sahabat penulis yang tak terlupakan:  

Uwi dan Tiwi terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada 

teman- teman kos  Kak Lisa, Nisa, Vita, Meika, dan Jenny yang telah memberikan 

doa dan semangat kepada penulis. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terimakasih untuk semuanya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

karena itu untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini maka penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya 

skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. 
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