
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas berkat rahmat, hidayah dan inayah – Nya yang memberikan nikmat, 

kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan Hidrolisis Garam di Sekolah 

Menengah Atas”, disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : Ibu Dra. Ratu 

Evina Dibyantini, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, semangat, saran, dan motivasi kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada 

dosen penguji saya Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Ibu Dra. Hafni Indriati 

Nasution, M.Si, dan Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Si yang telah memberikan 

masukan dan saran – saran demi perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya 

sampaikan pula kepada Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si, selaku dosen 

penasehat akademik dan kepada seluruh bapak dan ibu Dosen beserta Staf 

Pegawai Jurusan Kimia FMIPA Unimed yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada guru – guru di sekolah 

mulai dari guru SD, SMP hingga SMA yang telah mendidik penulis sehingga 

penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih juga disampaikan  

kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Kimia, Staf Tata Usaha dan 

siswa/i kelas XI MIA 1 SMA Brigjend Katamso II Medan dan MAN 1 Medan 

yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian berlangsung. 

Teristimewa dan terkasih penulis sampaikan terima kasih yang sangat 

mendalam kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Khairuddin Nasution dan 

Ibunda Ramiaty Rahayu yang berjuang keras dalam mendidik dan menyekolahkan 

penulis dengan keikhlasan dan sepenuh hati sehingga penulis dapat memperoleh 

gelar sarjana dan menyelesaikan studi di UNIMED. Tak lupa buat kakak dan adik 



iv 
 

– adik penulis yang tercinta yaitu kak Pipit, Dinna, Ama, dan Adit yang telah 

memberi semangat dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

Terimakasih juga kepada sahabat penulis Nurul yang selalu setia 

mendengarkan keluh kesah penulis dan untuk sahabat tersayang GOSUMIC : 

Giska, Yusuf, Septa, Coni, Chika yang selalu menemani dan mendukung penulis 

selama 4 tahun ini. Dan tidak lupa kepada teman – teman seperjuangan dan satu 

bimbingan, yaitu : Intan Pratiwi, Imma Sari, Muhammad Abduh, Muhammad 

Dirga, dan Syafirah Khairiah yang telah banyak memberikan motivasi dan 

semangat. Tidak lupa pula kepada teman – teman semasa PPLT di SMA PAB 4 

Sampali, yaitu : Riska, Lailan, Wilda, Tika, Muqni, Dwenty, Dinda yang 

memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada 

teman – teman seperjuangan Kimia Dik’ C 2013 yang memberi semangat dan 

sudah penulis anggap sebagai keluarga terbaik selama studi 4 tahun di UNIMED. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

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

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

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.  

 

Medan,  Juni 2017 

Penulis  

 

        Siti Masitah K Nst 

        NIM. 4133131058 

    


