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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahhirabbil A’lamin Puji dan syukur penulis 

ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, maka skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik, Skripsi yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terintegrasi Media Power Point Dan 

Macromedia Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam”. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di jurusan kimia 

FMIPA UNIMED. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. 

Ani Sutiani, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang telah meluangkan 

waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan dorongan 

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Hafni Indriati Nasution, M.Si, Ibu Dr. Tita 

Juwitaningsih, M.Si dan Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si sebagai dosen penguji 

yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan 

terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., 

PhD selaku dosen pembimbing akademik (PA) dan seluruh Bapak dan Ibu dosen 

beserta Staf pegawai jurusan kimia FMIPA UNIMED yang sudah membantu 

penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Guru Kimia dan siswa/i kelas XI MIA MAN 

Lubuk Pakam yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada kedua Orang Tua saya 

Ayahanda Najirin Harahap dan Ibunda Nur Habibah Siregar, pemilik kasih tiada 

ujung yang menyelimuti kegelisahan saya hingga menjadi sebuah ketenangan yang 

begitu menenangkan, terus berjuang dengan penuh pengorbanan dalam mendidik 

dan membesarkan saya, setiap doa dan tetes keringatnya tak dapat dibayar oleh 

apapun, memberikan nasihat, semangat dan motivasi yang luar biasa, terima kasih 

telah menjadi orang tua terbaik sepanjang masa sehingga saya dapat memperoleh 
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gelar Sarjana. Kepada abang (Julpan) dan adek (Kiah) tersayang (keluarga), terima 

kasih untuk doa, semangat dan kasih sayang. 

 Terimakasih untuk sahabat upin ipin yang selalu saling memberikan 

dukungan satu sama lain selama 4 tahun bersama berjuang demi cita-cita (Nora 

Husna, Suniati) terimakasih sayong-sayong ku semoga kita selalu bersama. 

Terimakasih juga kepada kawan-kawan kelas Kimia Dik A 2013 seperjuangan yang 

selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan ini. Kepada kawan 

satu PS (Rohana, Dani, Riski dan Zila) terimakasih udah saling membantu, 

memberi semangat dan motivasi yang sama-sama berjuang dalam menyiapkan 

skripsi. Kepada kawan-kawan PPLT Yayasan Pendidikan Mulia juga terimakasih 

atas motivasinya. Kepada kawan-kawan anak asrama Amir Hamzah terima kasih 

atas semangat dan dukungannya, paling utama buat Nuri Bebeh dan Ira ci Ombing 

teman satu kos. Kepada kawan-kawan alumni SMA N 6 Padangsidimpuan 

(Rosmala, Ita N, Ita M, Wulan) dan alumni SMP Negeri 1 Batang Onang (Hartina, 

Soiba, Fitri, Maida, Ummi) yang selalu memberikan semangat. Terkhusus kepada 

kakanda tersayang Erdin Hasibuan selaku tambatan hati yang selalu setia 

mendengarkan keluh kesah penulis, saling memberikan motivasi dan semangat 

penguat hati untuk menggapai cita-cita. Semoga semua angan dan cita-cita kita 

tercapai ya Nda, tetap menjadi yang terbaik sampai nanti. 

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 saran dan kritik yang bersifat membangun 

dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca dan dapat menjadi sumber ide kreatif untuk memperkaya ilmu dalam 

memajukan pendidikan di Negeri ini. 

 

Medan,  Juni 2017 

Peneliti 

 

Ayusni Harahap 

NIM. 4131131009 


