iv

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul
“Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Kooperatif Group
Investigation Berbasis Eksperimen terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi
Hidrolisis Garam” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri
Medan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs.
Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak
meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
sejak awal penulisan proposal hingga akhir penulisan skripsi ini. Ucapan
terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Pasar Maulim Silitonga, M.S,
Bapak Amser Simanjuntak dan Ibu Dr. Iis Siti Jahro, M.Si selaku dosen penguji
yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian
sampai penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada
Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama
perkuliahan. Ucapan terimakasih juga di sampaikan kepada Bapak Agus
Kembaren, S.Si, M.Si selaku ketua jurusan kimia dan Ibu Dra. Ani Sutiani, M.Si
selaku ketua prodi pendidikan kimia, juga kepada seluruh bapak dan ibu dosen
beserta staf dan pegawai jurusan kimia FMIPA UNIMED yang telah banyak
membantu penulis. Ucapan terimakasih di sampaikan juga kepada Bapak Dr.
Asrin Lubis, M.Pd selaku dekan FMIPA Unimed. Ucapan terimakasih juga
disampaikan kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Morawa yang telah
banyak membantu penulis selama penelitian.
Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda Muhammad
Hasbi dan Ibunda Emmi yang telah mendidik, selalu mendo’akan penulis disetiap
sujudnya dan memberikan motivasi yang tidak terkira besarnya baik secara moril
maupun materil, beserta adik-adik tersayang yang selalu menjadi penyemangat

v

dan motivasi untuk selalu giat belajar (Rita Ulfa Khairani dan Dinul Hafizah)
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Unimed ini.
Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan,
Devi Lestari, Derin Putri Sianipar, Dini Oktavianti, Dwi Endah Larasati, Dyah Tri
Renartika dan Amru Daulay yang selalu setia menemani saat suka maupun
duka,beserta seluruh keluarga besar Kimia Dik B 2012 yang saling memotivasi
selama perkuliahan. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat
senasib sepenanggungan, Tih Desi Susanti, M.Pd, Kak Maryuna Lubis, S.Pd,
Sriwahyuni, Lusi Mardiah, Nurul Fahma, Aisyah.
Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini
untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca
demi sempurnanya skripsi ini. Semoga isi skripsi ini bermanfaat bagi pembaca
dan dunia pendidikan.

Medan,

Juni 2016

Penulis,

Aida Husni
NIM. 4123131003

