
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas 

rahmat dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada penulis sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan. 

Skripsi berjudul “Penerapan Model Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

Berbantuan Media Kartu Soal dalam Meningkatkan Hasil Belajar dan Kerja Sama 

Siswa pada Pokok Bahasan Reaksi Redoks”,disusun untuk memenuhi syarat 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak 

Dr. Mahmud, M.Sc sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis sejak awal 

penyusunan proposal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si, Bapak 

Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si, dan Ibu Dra. Anna Juniar, M.Si selaku dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan skripsi 

ini mulai dari awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini. Ucapan terima 

kasih disampaikan kepada bapak Jamalum Purba, M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik dan kepada seluruh bapak dan ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan 

Kimia FMIPA Unimed yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu 

penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terima kasih kepada guru-guru sekolah yang telah mendidik 

penulis sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih 

juga penulis sampaikan  kepada Kepala Sekolah Ibu Dra. Hj. Yurmaini Siregar, 

M.Si dan Ibu selaku guru kimia di SMA Negeri 21 Medan yang telah banyak 

membantu penulis selama proses penelitian berlangsung. 

Teristimewa penulis sampaikan Jazakumullah Khair kepada orangtua 

yang sangat penulis sayangi yaitu Ibunda tercinta Rosmawati dan ayahanda 

tersayang ASARI, mereka adalah orangtua terhebat yang selalu mendorong anak-



v 
 

anaknya menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain, menjadi 

inspirasi dan motivasi yang mengajarkan banyak hal, sosok yang selalu berjuang 

keras tanpa kenal waktu dan kata lelah dalam mendidik dan menyekolahkan 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat 

memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan studi di UNIMED. Teristimewa 

juga penulis ucapkan terima kasih atas cinta, kasih, keikhlasan yang tulus serta 

doa dari kakanda tersayang Juliana, Juriah, Dewi Rosdiana Sari dan adinda 

tercinta Novia Bintang Lestari dan Sua’ib Ramadhan dan tak lupa juga seluruh 

keluarga dan keponakan penulis (Hafiz,Jihan,Sakila,Labib) yang selalu penulis 

rindukan yang memberi warna dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih banyak untuk sahabat dunia akhirat: Nurul Milhamna, Aulia 

Azmi Putri, Ija Nurjannah, Junita Irdayanti Syam, Ade Ariyani, Ajeng 

Karsitawari, Tri Yulia Dewi, Rini Arisca yang berjuang bersama dan selalu 

memberikan motivasi, saran, dan menghibur penulis dalam penyusunan skripsi. 

Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Kimia Dik A 2013 yang 

memberikan semangat dan menemani selama masa studi. Jazakumullah Khair 

penulis sampaikan untuk sahabat terbaik: Sri Wahyuni, Khairunnisa, Qory Ayu 

Pratiwi, Yeni Rahma Putri yang selalu mengingatkan penulis jika salah,selalu 

mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima 

kasih sekali lagi kepada seluruh adik-adik  kos kasih karunia tercinta yang telah 

menjadi keluarga kedua selama kuliah. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

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

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik  yang 

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 

berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan banyak kontribusi untuk 

pembaca. 

Medan,        Agustus 2017 

Penulis  

 

 

SRI WULANDARI 

NIM. 4131131046 


