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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas curahan nikmat

dan karunia-Nya hingga skripsi ini dapat selesai. Skripsi berjudul “Perbedaan

Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri dengan

Konvensional pada Materi Pokok Cahaya di Kelas VIII SMP Al-Fityan Medan

T.P. 2013/2014”. Adapun skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada

Bapak Drs. Khairul Amdani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dra. Ida Wahyuni, M.Pd,

Bapak Drs. Pintor Simamora, M.Si, dan Bapak Drs. Abd. Hakim S., M.Si, selaku

dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran. Ucapan terima

kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Derlina, M.Si selaku dosen Pembimbing

Akademik sekaligus Ketua Jurusan Fisika yang telah membimbing dan

memotivasi penulis selama perkuliahan, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D

selaku Dekan FMIPA Unimed.

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pegawai

Jurusan Fisika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis

selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak

Sugiono, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Al-Fityan Medan, Ibu Ade Putri

selaku guru bidang studi fisika dan para guru serta staf administrasi yang telah

memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melakukan

penelitian.

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua yang terus

memberikan motivasi dan doa serta kasih sayang yang tak henti. Untuk Ayahanda

A. Riva’i Daulay dan Ibunda Fauziah Sitorus. Juga buat orang tua yang kedua

Buya Azhar Arifin, Lc dan Ummi Sa’adah Mukhtar Sitorus, semoga Allah
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merahmati. Dan juga buat abang-abangku tercinta bang muhajir, bang Ibrahim,

bang ilyas semoga kita dikumpulkan kembali di Syurga, serta adikku yang teramat

kusayangi nurhanifah br daulay semoga menjadi wanita yang sholeha. Tak lupa

kepada sanak family dari keluarga Ayah dan Bunda, terima kasih atas bantuan dan

motivasinya. Penulis juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan

di Rumah Allah (Masjid Baiturrahman Unimed; bang Alim, bang zuhri, bang

Hendry, bang Isman, bang yuan, bang anto, bang mul, namg fajri, bang Andi,

bang Sholeh, irul, solikin, harefa, salim, zaenal, tulus, amin, ajrun, risky dan andi)

semoga senantiasa dekat dengan masjid. Dan teman-teman fisika 09 (oji,

pangeran, amrin, risky, sam, eva, may, cibro, via, ais, ady, fajar, imam dan lainnya

yang tidak dapat disebut satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan pada ikhwah ADK Unimed

(bang julis, bang budi, bang puji, mas No, bang mukhlis, bang khalid, bang

pilmon, bang budin, bang khair, bang pandi, bang mirza, bang anto, bang demas,

agushuri, iqbal, topik, guntar, eko, ridho, zaidan dll), para mujahid UKMI Ar-

Rahman serta KAMMI Unimed, KAMMI Medan dan KAMMI SUMUT yang

tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga tetap istiqomah. Tak lupa pula

terimakasih pada pelatih di Tarung Derajat Abang Hizrah Saputra hrp yang selalu

memotivasi dalam prestasi, serta akang dan teteh di UKM Tarung Derajat (pak

BS, kg chairad, naldi, yakub, putra junior, rio, tuti, era, debi dll). Semoga kita

semua mampu berprestasi dalam perjalanan hidup yang kita hadapi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi

ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari

pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga bermanfaat.
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