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KATA PENGANTAR 

 

 Tiada kata terindah yang patut penulis ucapkan selain puji syukur kepada 

Tuhan Yesus Kristus, atas segala  berkat dan kasihNya, yang memberikan 

semangat dan sukacita kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

sesuai waktu yang telah direncanakan. 

 Skripsi ini berjudul “Pengaruh model Inkuiri Terbimbing Dipadu Problem 

Based Instruction (PBI) terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X SMA Negeri 2 

Kabanjahe”. Disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.  

 Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih  

kepada Bapak Drs. Hudson Sidabutar, MS sebagai dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Drs. Ashar Hasairin, M.Si, Bapak Drs. Mufti Sudibyo, 

M.Si dan Ibu sebagai dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan 

saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya skripsi ini. Ucapan terima 

kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si, sebagai Dosen 

Pembimbing Akademik yang membimbing dan memotivasi penulis selama 

perkuliahan. Ucapan terima kasih disampikan kepada Bapak dan Ibu Dosen 

beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan yang suadah membantu penulis. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bastaria Sinulingga S.Pd, M.Pd selaku 

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe  dan Bapak Orba Ginting S.Pd, M.Pd 

selaku guru bidang studi yang telah banyak membantu penulis selama penelitian. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada ayahanda, ibunda, sanak 

keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan doa, kasih sayang dan 

dukungan baik materil maupun spiritual.  

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi ini maupun 
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tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangu demi kebaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi 

ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia 

pendidikan.  
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