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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan ridha-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul:

“Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 3 Medan

Tahun Ajaran 2013/2014 ” disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan di 

jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada  Bapak Dr. Edy Surya, M.Si, Bapak Drs. S.Siahaan, 

M.Pd dan Bapak Drs. W.L.Sihombing, M.Pd  yang telah memberikan masukan 

dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Sahat 

saragih, M. Pd, selaku Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Drs. Motlan, 

MSc.,Ph.D selaku Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Drs. Syafari, M.Pd selaku 

ketua Jurusan Matematika, dan seluruh Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Pegawai 

Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Nurhalimah Sibuea, S. Pd.,M.Pd, 

selaku Kepala  SMP Negeri 3 Medan, Bapak Hendro Hartono, S.Pd selaku guru 

matematika SMP Negeri 3 Medan, Ibu Dra. Afni Marhenis S.Pd yang banyak 

memberikan masukan saat melakukan penelitian serta guru dan staf pegawai SMP 

Negeri 3 Medan yang namanya tidak memungkinkan penulis menyebutkan satu 

persatu, terima kasih atas segala arahan bantuan dan kerjasama yang diberikan 

kepada penulis.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada Ibunda tersayang Dwi 

Hartini dan ayahanda tercinta Ali Azhar Dalimunthe  yang selalu memberi kasih 
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sayang, dukungan, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi 

ini dapat terlaksana dengan baik. Serta abang dan adik saya tersayang yaitu 

Huzaini Dwi Azhari Dalimunthe dan Ardi Tri Azhari Dalimunthe, yang telah 

memberikan doa dan motivasi kepada penulis dan tak lupa juga kepada sahabatku

yang selalu menghibur penulis pada saat mengerjakan skripsi yaitu Abdul Jalel, 

Dahliana Siregar, kak Rika dan Ali Muda Ritonga. Terima kasih juga buat teman

seperjuangan saya : Siti Khadijah dan Kak Nita. Terima kasih juga buat teman-

teman kelas A Reguler 2009 terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian 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 sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.
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