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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil„alamin kesyukuran yang tidak terhingga penulis 

panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang Maha Pengasih dan 

Penyayang karena selalu memberikan nikmat-Nya kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallaahu’alayhi 

Wasallam. 

 Skripsi berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan 

Makromedia Flash dan Media Charta pada materi Sistem Pencernaan Manusia di 

Kelas XI IPA SMA Panca Budi Medan  T.P  2011/2012“ disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam UNIMED. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. 

Rosita Tarigan, M.Pd 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 juga disampaikan 

kepada Bapak Drs. H. Tri Harsono, M.Si, Bapak Drs. Lazuardi, M.Si dan Bapak 

Drs. Nusyirwan, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran hingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 

Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan kepada 

seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Jurusan Biologi FMIPA 

UNIMED yang sudah banyak membantu penulis.  

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada yang tercinta 

Ayahanda Tukiman, Ibunda Yusniati yang sepenuhnya berjasa dan senantiasa 

menitikkan air mata tatkala menitipkan harapan dan do‟a kepada Allah SWT demi 

keberhasilan anaknya dan sudah  mencetak penulis menjadi generasi yang 

Mutaqin. Juga untuk adinda Ridho Yustian, Agung Febriansyah, Lanang Wahyudi 

dan Dimas Ramadhani, beserta sanak keluarga yang telah memberikan doa, kasih 

sayang dan dukungan baik material maupun spiritual. Terkhusus utnuk rekan-

rekan seperjuang di Hizbut Tahrir Indonesia di UNIMED (Uhibbukunna fillah wa 
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rasulullah) Pejuang Syari‟ah Penegak Khilafah Penjemput Bisyarah yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Khilafah tegak di generasi kita dan 

kita berjumpa kembali di FirdausNya, aamiin. Juga kepada keluarga besar SMA 

Panca Budi Medan serta kepada tim kuarted (Ayu, Rahmah dan Friska) yang telah 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

 Penulis telah berupaya 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. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan dalam ilmu pendidikan. 

 

       Medan,   Agustus 2012 

       Penulis 

 

 

 

       Dika Ernita 

       NIM. 071244410039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


