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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah

Subhanahuwata’ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang

tak terhingga serta kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran

Think Pair Share (TPS) terhadap Prestasi Belajar dan Keaktifan Belajar Siswa pada

Materi Tata Nama Senyawa Kimia Kelas X SMA Negeri 2 Sleman Tahun Pelajaran

2017/2018”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi

Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam beserta keluarga, sahabat, serta para

pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam

Indonesia. Saat penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan,

arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Riyanto, M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Krisna Merdekawati, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Kimia dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan

selama penulis menyelesaikan pendidikan.

3. Ibu Artina Diniaty, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf/karyawan Program Studi Pendidikan Kimia,

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendalaman ilmu kepada

penulis.
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5. Kepala sekolah beserta guru SMA Negeri 2 Sleman yang telah berkenan

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam mengadakan

penelitian.

6. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moril serta doa yang

sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman Pendidikan Kimia, Universitas Islam Indonesia angkatan 2015

yang telah saling memberikan support dan dukungan kepada penulis.

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan

kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahuwata’ala. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan

serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat memberikn manfaat bagi penulis maupun bagi pihak yang membaca.

Amiin....

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Penulis
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