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 Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, atas segala rahmat 

dan ridho-Nya yang telah memberikan kesehatan dan hidayah kepada penulis, 

sehingga skiripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

 Skiripsi berjudul ”Pengaruh Model Pembelajaran Latihan Inkuiri (Inquiry 

Training Model) Berbasis Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Pokok Zat dan Wujudnya Kelas VII Semester 1 Yayasan Taman Pendidikan SMP 

Daya Cipta Medan Tahun ajaran 2013/2014” disusun untuk memperoleh gelar 

Sarjana pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasi kepada Bapak 

Prof.Dr. Marabangun Harahap M.S sebagai dosen pembimbimg skiripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran sejak awal sampai dengan 

selesainya skiripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. 

Abd. Hakim S., M.Si, Ibu Dr. Derlina, M.Si, Ibu Dr. Mariati P. Simanjuntak, 

selaku dosen penguji yang telah memberi masukan dan Saran mulai dari rencana 

penelitian sampai selesainya penyusunan skiripsi ini. Ucapan terimakasi 

disampaikan kepada Bapak Drs. Pintor Simamora, M.Si, selaku dosen 

pembimbing akademik dan pada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf 

pegawai dan jurusan Fisika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. 

Ucapan terimakasih  disampaikan kepada Bapak Kamarudin S.Pd selaku kepala 

sekolah di SMP Daya Cipta Medan, kepada Ibu Sri Darmayanti S.Si, selaku guru 

Fisika di tempat penelitian yang telah membantu Penulis menyelesaikan 

penelitian ini, beserta seluruh guru dan staf SMP Daya Cipta Medan. Teristimewa 

penulis sampaikan terimakasi kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah 

membimbing dan mendidik penulis dengan kasih sayang, memberi semangat, dan 

memberikan bantuan moril dan materil selama masa perkuliahan. Skripsi ini 

penulis persembahkan untuk orang tua sebagai tanda terimakasih yang terdalam. 

 Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada, abangda Sujarwo, 

S.Pd besarta keluarga, Suastuti beserta keluarga yang telah memberikan kasih 



sayang, doa serta bantuan moril dan materil sebagai pengganti orang tua bagi 

penulis, dan atas segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di 

UNIMED. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat 

penulis, Andrian, Hermanto, Ihram, Destri, Ratna, Andro, Budi, Etri yang selalu 

setia memberi dukungan saat penulis mengalami masa-masa keterpurukan dalam 

penulisan skiripsi ini dan kepada seluruh keluarga dan rekan-rekan mahasiswa 

UNIMED khususnya rekan-rekan seperjuangan mahasiswa fisika stambuk ’09 

UNIMED yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu serta seluruh pihak 

yang membantu dalam pembuatan skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skiripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi 

sempurnanya skiripsi ini. Kiranya skiripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah S.W.T 

senantiasa memberikan rahmad dan hidayahNya kepada kita semua. 

 

Medan, 18 Maret 2014 

Penulis, 
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