
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT, yang masih

berkenan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga skripsi yang

berjudul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation dan

Inquiri terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kimia Siswa SMA Kelas XI IPA Pada

Pokok Bahasan Termokimia Tahun Ajaran 2013/2014”dapat kami selesaikan

tepat waktu dengan hasil yang kami anggap cukup baik dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada ibu Dra.

Ratu Evina Dibiyantini, M.Si senagai dosen pembimbing skripsi yang telah

banyak memberikan bimbingan dan saran – saran kepada penulis sejak awal

penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih

juga disampaikan kepada Bapak Drs. Jamalum Purba, M.Si, Ibu Dra. Ani Sutiani,

M.Si, dan Ibu Dra. Nurmalis, M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan

saran bagi penulis, begitu juga kepada Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang

M.Sc, Ph.D sebagai dosen pembimbing akademik dan seluruh bapak, ibu dosen

beserta staf pegawai jurusan kimia FMIPA UNIMED yang sudah banyak

membantu penulis.

Ucapan terima kasih juga di sampaikan kepada Bapak kepala sekolah,

guru kimia beserta pegawai tata usaha SMA PAB 8 Saentis yang telah banyak

membantu penulis dalam penelitian. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang

tua saya beserta keluarga yang telah memberikan doa dan motivasi bagi saya

sehingga skripsi ini bias terselasikan dengan baik.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman

saya satu angkatan yang telah memberikan bantuan dan semangat serta inspirasi

buat saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis



mengharapkan saran dan kritik yang membangun kepada pembaca yang ingin

mengangkat kembali judul ini agar terciptanya kesempurnaan bagi skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi

mahasiswa dilingkungan FMIPA UNIMED khususnya jurusan kimia dalam

memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan, Juli 2014

Penulis

Andi Wahyu Sudibyo


