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Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Kimia FMIPA Universitas

Negeri Medan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Strategi Pembelajaran Proses Orientasi

Inkuiri Terbimbing (POGIL) Dengan Media Powerpoint Terhadap Hasil

Belajar Siswa SMA Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi” diajukan sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Kimia Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak

Drs. Eddyanto, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis. Ucapan terima kasih

disampaikan kepada Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si. Bapak Dr. Mahmud, M.Sc

dan Almarhum Bapak Dr. M.M Tambunan, M.Pd yang telah memberikan

masukan dan saran-saran mulai dari penelitian sampai dengan selesainya skripsi

ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dra.Ida Duma Riris, M.Si selaku dosen

pembimbing akademik dan kepada seluruh bapak dan ibu Dosen beserta Staf

Pegawai Jurusan Kimia FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan

terima kasih kepada guru-guru sekolah yang telah mendidik penulis sehingga

dapat memperoleh gelar sarjana. Terima kasih kepada kepala sekolah, wakil

kepala sekolah dan guru kimia (Ibu Erlis Suriyani Nasution) dan siswa/i kelas XI1

dan XI3 IPA SMA Negeri 1Batang Angkola yang telah banyak membantu penulis

selama proses penenlitian berlangsung.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhitung besarnya

kepada Ayahanda Hasan Basri Matondang dan Ibunda Eslam Siregar yang telah

melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih

sayang. Berkat doa, motivasi serta pengorbanan yang tiada tara dari keduanya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjan(S-1) di

Universitas Negeri Medan.
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Teristimewa ucapan terima kasih disampaikan kepada sahabat Muhammad

Ikbal Nasution, Winda Sari dan teman seperjuangan Nurhasni Nst, Nova

Andriani, Nursahara serta teman-teman Kimia Dik A 2009. Ucapan terma kasih

kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang

selalu memberikan senyuman hangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi

ini.

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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