
KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullallahi wabarakatuh 

 

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya serta kelapangan 

berpikir dan waktu, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing (Guided Inkuiry) dengan Menggunakan Handout untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII1 SMPN 06 Siak Hulu Tahun 

Ajaran 2016/2017” ini dapat diselesaikan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Islam Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, 

bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari semua pihak, oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-

dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Elfis, 

M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk 

membimbing, memberi pengarahan serta memberikan ilmunya kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan Ibu Desti, S.Si., M.Si selaku 

Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktunya kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kesabaran tulus dan ikhlasnya 

dalam membimbing. 

Selama menyelesaikan skripsi ini Penulis memperoleh berbagai bantuan 

dan dukungan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh karena itu, Penulis 

ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.cl selaku Rektor 

Universitas Islam Riau, Bapak Alzaber, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan 



dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru, Ibu  Dr. Sri Amnah, M.Si 

selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau Pekanbaru, Bapak Dr. Sudirman Shomary, M.A selaku 

Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru, dan Bapak H. Muslim, S.Kar, 

M.Sn selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada 

penulis sehingga terlaksananya penelitian ini. Dan tidak lupa pula kepada seluruh 

pegawai Tata Usaha atas kerjasama yang telah membantu penulis dalam 

pengurusan administrasi dan surat menyurat selama proses penelitian ini 

berlangsung. 

Kemudian kepada Dosen Program Studi Biologi Ibu Laili Rahmi, S.Pd.,  

M.Pd sebagai Ketua Program Studi Biologi, kepada Ibu Mellisa, S.Pd., M.P 

selaku Penasehat Akademis (PA) serta Bapak dan Ibu dosen FKIP khususnya 

program studi Pendidikan Biologi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama mengikuti perkuliahan. 

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada bapak M. Tohir, S.Pd sebagai 

Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Pekanbaru beserta guru-guru yang telah 

mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada Ibu Yurmailis Warni, S.Pd, selaku 

guru bidang studi IPA Biologi SMP Negeri 06 Siak Hulu, yang telah membantu 

penulis dalam pengumpulan data, bersedia memberikan waktu dan tempat demi 

kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini serta 

siswa kelas VII1 SMP Negeri  06 Siak Hulu yang telah membantu penulis dalam 

pengumpulan data serta jajaran Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis 

dalam mengurus administrasi selama proses penelitian ini. 

Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk keluarga tercinta Ayahanda 

Romaini dan Ibunda tercinta Rofika yang selalu memberikan perhatian dan 

pengorbanan yang sangat berharga, rangkaian do’a yang tidak pernah putus serta 

perjuangan dalam membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. 



 Buat sahabat-sahabat penulis terbaik yang selalu ada dalam suka maupun 

duka yaitu Amanda Fatma Putri, Rahmalia, Ade Ratna Renti, Desi Rosanti, Ully 

Sihotang, Satriani, Ira Purnamasari dan Sri Wahyuni yang selalu memberikan 

bantuan dan semangat kepada penulis. Semoga persahabatan kita tidak akan 

luntur oleh jarak dan waktu.  Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan 

angkatan 2013 Biologi khususnya kelas F yang sama-sama berjuang dan saling 

memotivasi, terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu atas semangat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. 

Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam 

pembuatan skripsi ini. Apabila ada kata-kata maupun sikap penulis yang kurang 

baik, sekiranya harapan penulis semoga Allah SWT memberikan balasan serta 

bantuan kepada semua pihak yang telah membantu.  

 Penulis dengan segala kerendahan hatinya menyadari bahwa skripsi ini 

jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan atau kelemahan, baik dari 

segi isi maupun dari pandangan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna 

kesempurnaan dan kelanjutan skripsi ini dimasa yang akan datang serta semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama Penulis sendiri, 

Amin ya Rabbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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