iv

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan
hikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai
dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul ”Efek Model
Pembelajaran Inquiry Training Berbantuan PhET Simulasi terhadap Kemampuan
Berfikir Kritis Siswa SMA Negeri 1 Medan” disusun untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan (UNIMED).
Alhamdulillah dalam penyusunan skrisi ini, penulis banyak mendapat
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam menentukan judul hingga penyusunan skripsi. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr.
Nurdin Bukit, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak
memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan
skripsi sampai dengan selesai. Ucapan terimakasih juga disampaikan pada, Bapak
Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si, Bapak Sabani S.Pd.,M.Si dan Bapak Irfandi,
S.Pd.,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran
mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan
terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Mara Bangun Harahap,
MS, selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan
bimbingan dan saran-saran dalam perkuliahan. Kepada Bapak. Purwanto, S.Si,
M.Pd, Bapak Drs. Juniar Hutahaean, M.Si dan Ibu Hafni Susanti, S.Pd, M.Si yang
telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan instrumen penelitian
skripsi ini.
Ucapan terima kasih dan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf
Pegawai Jurusan Fisika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis dalam
kelancaran penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada
Bapak Drs. Suhari, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan, dan
Bapak M.Amin Nasution, M.Si sebagai Guru Fisika SMA Negeri 1 Medan
terkhusus kepada Ibu Khairunnisa, S.Pd, M.Si, Bapak Drs. Sabar, M.Si sebagai

v

PKS bidang Kurikulum yang telah banyak membantu selama penelitian
dilaksanakan.
Teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada motivator terhebat
Ayahanda (Nurianto) dan Ibunda (Sulastri) tercinta yang senantiasa berdoa dan
memberikan motivasi yang luar biasa baik itu berupa dukungan tenaga, moril
maupun material kepada penulis, colon imam terkasih (Joko Mahwari,SP) yang
senantiasa memberikan semangat, motivasi serta waktunya, adik sepupu tercinta
(Dini Hafildah) yang senantiasa menemani dalam suka dan duka, beserta keluarga
besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu sekali lagi penulis ucapkan
terimakasih.
Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih untuk teman Rumpii
Squad yaitu Ayu Kencana Putri, Citra Mayasari, Desi Rahma (Kakak Ipar), Agus
Lila Wati dan Dinda Dwi Maivera yang selalu menyemangati penulis dan
membantu dalam mengerjakan skripsi, Aldi Anggawa Septiandi yang menemani
beberapa hari dalam penelitian, Semok Squad PPL (Devi Safitri, Kartika, Nahda,
Yuni dan Ayu) serta teman-teman PPL lainnya, tak lupa penulis ucapkan terima
kasih kepada keluarga besar Fisika Dik A 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan
satu-persatu yang senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa baik itu berupa
dukungan tenaga, moril maupun waktu kepada penulis.
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 kritik dan saran pembaca
yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini
bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya wawasan ilmu pendidikan.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan,

Juli 2019

Penulis,

Desy Efriliyani
NIM. 4151121014

