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KATA  PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian 

ini sesuai dengan rencana. 

Penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar  Bangun  

Ruang  Sisi  Datar  dengan Menggunakan  Kombinasi Pendekatan Pembelajaran  

Kooperatif  Tipe  Jigsaw dan Media  Benda  Asli      Siswa  Kelas  VIII-6  SMP 

Negeri  272 Jakarta” ini disusun untuk pengembangan profesi guru yaitu 

penerapan keterampilan guru untuk meningkatan mutu belajar mengajar, atau 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini, yakni kepada: 

1. Hj. Kuncorowati, S.Pd, M.Pd. selaku kepala SMP Negeri 272 yang telah 

memberikan izin penelitian tindakan kelas, yang selalu memberi semangat 

kepada penulis untuk mengembangkan diri dengan belajar dan terus belajar 

untuk masa depan. 

2. Dra. Gantina Komalasari, M.Psi. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah 

memberikan dukungan moral dan motivasi agar guru harus membiasakan diri 

dengan kegiatan ilmiah, yang salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. 

3. Dede Rahmat Hidayat, M.Si. selaku dosen Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

bimbingan dalam penelitian tindakan kelas. 

4. Aip Badrujaman, S.Pd, M.Pd. selaku dosen Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

bimbingan dalam penelitian tindakan kelas.  
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5. Eka Wahyuni, S.Pd, MAAPD. selaku dosen Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

bimbingan dalam penelitian tindakan kelas. 

6. Badru Zaman, S.Pd. selaku koordinator dan fasilitator pembimbingan dan 

pengembangan penelitian tindakan kelas. 

7. Dyah Praptiwi, S.Pd. dan Animar selaku teman sejawat sebagai kolaborator 

yang telah membantu penulis dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. 

8. Istri dan kedua anak tercinta yang telah  memberikan dukungan moral dan 

motivasi dalam penyelesaian penelitian tindakan kelas. 

 

Akhirnya penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan karya tulis ini. 

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat. Amin. 

 

 

 

 

 

 

       Jakarta, Juni 2009 

 

       Oman  Nuryani, S.Pd. 


