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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahhirabbil A’lamin Puji dan syukur 

penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar 

Kimia Siswa Yang Dibelajarkan Menggunakan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Hidrolisis Garam”. Adapun penyususnan skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr.Tita 

Juwitaningsih, 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 Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Ibu Dr. 

Nurfajriani, M.Si, dan Iby Junifa Layla Sihombing S.Si, M.Sc sebagai dosen 

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

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr, Amser Simanjuntak M.Si 

dan bapak Agus Kembaren S.Si, M.Si 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 kepada guru-guru di sekolah yang telah mendidik 

penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, 

Guru Kimia (Bapak Sunyit) terima kasih sebanyak-banyaknya telah  membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian dan siswa/i kelas XI MIA MAN Lubuk 

Pakam yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian 

berlangsung, membuat penulis betah berjam-jam mengajar di dalam ruangan kelas 

dan kelas sangat aktif, kreatif, serta is the best.  
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Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya 

kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Pardi Siregar dan Ibunda tersayang 

Maina Hutasuhut, yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi yang mengajarkan 

banyak hal, 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 atas segala yang sudah diberikan kepada 

penulis, ini hanya kebahagiaan kecil yang diberikan penulis untuk saat ini semoga 

dengan wisuda ini menjadi berkah buat keluarga.  

Ucapan terima kasih penulis kepada kakak kesayangan, Meli Efrida 

Siregar  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, tetap menjadi yang terbaik sampai nanti. 

Terima kasih khusus penulis ucapkan kepada Rusdin Siregar dan Mersi 

Sari Panjaitan yang sudah menjadi orangtua kedua bagi penulis.  Nasehat yang 

tiada henti untuk penulis, selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar 

biasa, memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan study tepat 

waktu. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada bou Rosmariana dan Ridho 

sudah menemani penulis selama 4 tahun menjalani study, menjadi keluarga baru 

dan selalu menjaga dan melindungi penulis.  

Terima kasih penuh cinta untuk sahabat-sahabat yang selalu saling 

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

cita (Ira, Elak, Ika, Khairani, Ervah) terima kasih sayong-sayong semoga kita 

selalu bersama. Terima kasih juga kepada kawan-kawan  Kimia Dik A 2014  

seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan 

ini yang melengkapi cerita masa kuliah yang tak terlupakan.  Kepada kawan satu 

PS Kak Sulastri terimakasih sudah saling membantu, memberi semangat dan 

motivasi yang sama-sama berjuang dalam menyiapkan skripsi.  

Tak lupa ucapan terima kasih kepada kawan-kawan PPLT SMA Amir 

Hamzah (Elys, Engel) yang berbagi ilmu, saling mengajari, membantu dan 
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berusaha saling memahami yang menjadi warna-warni perjalanan study. Dan 

tidak  lupa bidadari-bidadari lantai tiga posko PPL (Desi, Devi, Novena, Nia, 

Airin) sudah menjadi bagian dari cerita selama 4 bulan. Juga terima kasih penulis 

ucapkan kepada adik-adik yang sangat menguji kesabaran saat PPL (Rahmad, 

Nurul, Rizky, Prima, Fandi, Sonia)  yang selalu menanyakan skripsi walaupun 

sebenarnya mereka tidak tahu, tapi itu bentuk kepedulian mereka untuk penulis. 

Dan terima kasih juga untuk semua adik-adik XI Ipa yang tidak bisa disebut satu 

persatu, terima kasih sudah menjadi pelengkap rasa dan pengalaman bagi penulis.    

Terima kasih penuh  sayang penulis ucapkan kepada My Best, Nilma Yani 

dan Ahmad Adipa, sahabat terbaik mulai netas. Terima kasih atas semangat dan 

dukungannya yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi, tidak 

pernah bosan memberikan motivasi agar tidak menyerah dan mengeleluh. Juga 

terima kasih penulis ucapkan untuk teman-teman alumni SMA N 6 

Padangsidimpuan (Zulham, Eda Sri, Pai, Rahmad, Azhar) yang berlomba lomba 

untuk menyelesaikan study sama-sama di kota perantauan, saling menyemangati.  

Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman alumni SMP 

Negeri 2 Angkola Timur (Nella, Iqbal, Erni)  yang selalu memberikan semangat 

dan motivasi  serta alumni SD Negeri 100365 Angkola Timur (Aseng, Epi) yang 

selalu membuat kelucuan saat jumpa.  

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. 
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