
iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat

dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil

Belajar Siswa pada Materi Pokok Suhu dan Kalor di Kelas X SMA 18 Negeri

Medan T.P. 2015/2016”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak

Dr. Makmur Sirait, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis

sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih

juga disampaikan kepada ibu Dr. Rita Juliani, M.Si., bapak Dr. Eidi Sihombing,

M.S., dan ibu Dr. Sondang R. Manurung, M.Pd., selaku dosen pembanding yang

telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan

skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Karya

Sinulingga, M.Si selaku dosen pembimbing Akademik, bapak Dr. Alkahfi Maas

Siregar, M.Si., selaku ketua jurusan Fisika dan bapak Drs. Juru Bahasa Sinuraya,

M.Pd., selaku ketua prodi pendidikan Fisika, juga kepada seluruh bapak dan ibu

dosen beserta staf dan pegawai jurusan Fisika FMIPA UNIMED yang telah

banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada bapak

Dr. Asrin Lubis, M.Pd selaku dekan FMIPA UNIMED. Terima kasih juga kepada

bapak Sapta Rosnardi, S.Pd, M.Si selaku guru bidang studi Fisika, juga kepada

bapak dan ibu guru beserta staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis

selama penelitian dan bapak Drs. Arsad Sembiring, M.Ed selaku kepala SMA

Negeri 18 Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Teristimewa sekali kepada orang tua penulis, ayahanda Ngatiman Sirait

dan ibunda Resli Florentina Simamora yang telah mendidik penulis sehingga telah

berada pada tahap ini, selalu memberikan semangat, do’a dan dana kepada penulis

selama menempuh studi di Unimed. Teristimewa juga kepada abang dan adik

Ardi Cappry Sirait, Saur Ariyanto Sirait, Parlindungan Sirait, dan Irfan Septian



v

Sirait yang telah menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam

mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini kepada sahabat-

sahabat penulis, Aan Souen, Sunbae Sarana Ria Pasaribu, S.Pd., Wita Pardede,

S.Pd., Rina, Rosita Dewi, S.Pd., Erra Fazira, S.Pd., Siti Rahmadani Harahap,

S.Pd., Dharwita Faradilla Nasution, S.Pd., Rachmi Julyani Tambunan, S.Pd., dan

teman-teman PPLT SMA/SMK Teladan Indrapura serta teman-teman

seperjuangan Fisika Dik B 2012, siswa-siswi Kelas X IPA SMA Swasta Teladan

dan siswa-siswi kelas X MIPA 2 dan MIPA 3 SMA Negeri 18 Medan,

Terima kasih kepada Desi Sirait sepupu penulis sekaligus teman sekamar

dan sahabat terbaik yang telah memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah

selama empat tahun dan selama penulisan skripsi ini, kakak sepupu Putri Yanti

Sirait, S.Pd., Elismawati Sirait dan abang kami Khoiruzzaman Siregar, S.Pd.I

yang telah memberikan tempat tinggal dan makan selama empat tahun ini, dua

kurcacinya Shiba dan Ai yang selalu menganggu, kak Mawar Butar-butar, abang

Irpan Daulay, ibu Ramlah Siregar, Juriatul Akhir Siregar, Irwan Bahri, dan adik-

adik kost Ayuni Sirait, Wahyuni Sinaga, Bukhori Lubis, Adi Prayetno yang telah

memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi

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

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

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pembaca khusunya dalam dunia pendidikan.

Medan, Januari 2017

Penulis

Nove Rosalina Sirait


