
iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar – besarnya kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karna atas segala berkah anugrah serta pertolonganNYA  telah 

memberikan kemampuan dan nikmat yang begitu banyak kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

 Skripsi ini berjudul  “Penerapan Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bentuk Aljabar Di Kelas VII SMP Swasta Nur 

Adia Tanjung Selamat Tahun Ajaran 2012/2013”, disusun untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Drs. 

Yasifati Hia,M.Si, sebagai  dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sejak awal penyusunan proposal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Syafari, M.Pd, Bapak Mulyono, 

S.Si,M.Si, Ibu Dra. Katrina Samosir, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran – saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada 

Bapak Drs. Syafari,M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama ini kepada penulis. 

 Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, 

M.Si, selaku rektor Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di 

rektorat, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D, selaku dekan Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai 

di fakultas, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, selaku ketua  Jurusan Matematika 

beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf dan pegawai Jurusan Matematika 

yang telah banyak membantu penulis. 



v 

 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajani,S.Ag, selaku 

Kepala Sekolah SMP Swasta Nur Adia Tanjung Selamat, Ibu Fitri Ramadhani, 

S.Pd, selaku guru bimbingan & Konseling, Ibu Rusnita Simanjuntak,S.Pd, selaku 

guru bidang studi matematika serta guru – guru dan staf pegawai SMP Swasta 

Nur Adia Tanjung Selamat yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada suami tercinta Praka 

Muhammad Basuki, kepada ayahanda Thamrin Sasmita dan Ibunda Ema Poniem 

yang telah banyak memberikan dukungan, do’a, semangat, bantuan moril dan 

materil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Unimed. 

 Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak 

dan adik yang sangat dikasihi, Adi Sasmita, Sri Wulandari, Sri Hartati, Sri Popy 

Dhamayanti, Sri Wahyu Widia Astuti, Sri Suci Wahyu Ningrum dan Muhamad 

Hanafi yang telah memberikan semangat kepada penulis. Ucapan terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada teman – teman satu kelas ekstensi pendidikan 

matematika, Benyamin Simanjuntak,S.Pd, Siska Manyatika,S.Pd, Musliha, S.Pd, 

Pumpe Lince Hutauruk, Sri Kurnia Astuti dan kepada seluruh teman – teman lain 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 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 kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

       Medan,       Januari 2013 

       Penulis 

 

       Sri Syahfitri Handayani 

                   NIM. 071744127068  
     


