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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT, Robb semesta alam, atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, serta nikmat yang tak terkira, sekalipun lautan dijadikan 

tinta dan pepohonan dijadikan pena, sungguh tidak akan dapat menghitung nikmat 

yang telah diberikan-Nya. 

Skripsi dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan  Penerapan Teknik Peta Pikiran (Mind Map) Pada Materi Pokok 

Alat Indera Pada Manusia Di Kelas XI SMA Negeri I Selesai Tahun 

Pembelajaran 2011/ 2012.”, disusun untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan, program studi pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Ucapan terima kasih yang pertama saya haturkan kepada bapak Drs. 

Lazuardi, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, dengan curahan kesabaran, 

ketekunan, dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan dukungan moril 

kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian hingga selesai 

berbentuk skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak           

Ir. Herkules Abdullah, Ms, Bapak Drs. M. Yusuf .Nst, M.Si, dan ibu Dra. Rosita 

Tarigan, M.Pd., sebagai dosen penguji yang juga banyak memberikan kritik, saran 

dan bimbingan demi perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih selanjutnya 

penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Hj. Martina Restuati, M.Si., selaku dosen 

pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam 

perjalanan perkuliahan selama ini. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan 

Ibu dosen, atas ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan, semoga penulis nantinya 

dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak 

dan Ibu staf pegawai Jurusan Biologi dan Fakultas MIPA yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

Apresiasi dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Esnur 

Ridwan ,M.Pd selaku Kepala SMA Negeri I Selesai, atas izin melakukan 

penelitian dan bantuan yang telah diberikan selama berlangsungnya penelitian. 

Saya ucapkan terima kasih kepada guru bidang studi biologi  kelas XI SMA 
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Negeri I Selesai yaitu Ibu Nuriana,S.Si, atas masukan dan bimbingan dalam 

melakukan penelitian. 

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, ayah 

(Suyud) dan Ibu (Sari) yang senatiasa sabar, memberikan motivasi dan bimbingan 

dan telah memberikan pengorbanan yang luar biasa serta doa yang selalu 

menyertai penulis  hingga skripsi ini dapat terselesaikan, juga pada kakak adikku 

tersayang (Supiyani, Agung Try Prastyo) serta segenap keluarga yang telah 

memberikan doa dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

juga mengucapkan terima kasih buat  sahabat–sahabatku tersayang Siti, Fitri, 

Irma, Tyas, Letmi, Hady, Tiwi, Friska, Fika, Letmi, Muji, Dwi dan kepada 

seluruh teman-teman Ekstensi stambuk 2008 yang telah memberikan motivasi 

kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

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 saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya 

penulis berharapan, semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pendidikan pembaca sekalian. 
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