
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan berkatnya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada 

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

  Skripsi berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi dengan 

Model Experiental Learning di kelas VII SMP Negeri 29 Medan Tahun 

Pembelajaran 2011/2012”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Biologi, Fakultas matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan. 

  Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak 

Drs.H. Tri Harsono, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Si, bapak Ir. Herkules 

Abdullah, MS, dan bapak Drs. P.Sianturi, yang telah memberikan masukan dan 

saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini. 

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada ibu Dra. Uswatun Hasanah 

selaku dosen pembimbing akademik dan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen 

beserta staf pegawai jurusan biologi FMIPA UNIMED yang sudah membantu 

penulis. Teristimewa saya sampaikan terimakasih kepada Ayahanda Abdullah 

Yamin, S.Pd, Ibunda Lisnawati, Ama.Pd yang sudah berdoa dan memberi 

dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi di Unimed dan kakak saya 

tersayang Fitry Yamina Wati, S.Pd dan kedua adik saya tersayang Hafiz Yaser Al 

Haris dan Faisal Rais terimakasih atas semua dukungannya dan seluruh sanak 

saudara yang telah banyak membantu. Penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Dian, Sanah, Winda, Ayu, Evi 

de’princess dan rekan-rekan mahasiswa pendidikan biologi 08, dan teman-teman 

PPLT 2011 di sekolah SMP AKP Galang yang telah membantu memotivasi 

penulis untuk tetap semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. 

v 

 

 



iv 

 

  Penulis telah beupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulismengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

 

        Medan, 05 Juli 2012 

        Penulis, 

          

            

        Siti Hasanah Simanungkalit 

  

 

vi 

 

 


