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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha 

Pengasih dan Maha Penolong atas segala nikmat, hidayah dan karunia-Nya yang 

memberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada 

manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang penuh lemah lembut, berbudi 

pekerti luhur, dan ayng sangat mencintai umatnya, Baginda Rasulullah SAW. 

Skripsi berjudul “Perbandingan hasil belajar siswa yang dibelajarkan 

dengan bantuan media the thing puzzle dengan media crosswords puzzle pada 

materi pokok sistem ekskresi pada manusia di kelas IX SMPN 2 Galang T.P.2012/ 

2013” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas 

Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Syarifuddin, M.Sc; P.hD selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih 

juga disampaikan kepada Bapak Dr. Hasruddin, MPd, kepada Ibu  Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si dan Ibu Dra. Melva Silitonga, M.Si selaku dosen penguji yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak 

Drs. Lazuardi M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Tri Harsono, 

M.Si selaku Ketua Jurusan Biologi dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen 

beserta Staf  Pegawai Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNIMED yang sudah 

membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Hj. 

Rukyatul Hilal selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Galang,  Ibu Esli Tamba 

selaku guru Biologi SMP Negeri 2 Galang, Bapak  dan Ibu Guru SMP Negeri 2 

Galang, serta siswa kelas IX SMP Negeri 2 Galang  yang telah banyak membantu 

selama penelitian ini.  

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai Ayahanda (Alm) Kasmin Arianto 
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Piliang, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan semasa 

hidupnya dan kita dipertemukan kelak di Jannah-Nya. Ibunda Mawarni Tanjung, 

semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan ridho-Nya, serta Abangda  

Deski Rizaldi, S.T yang telah memberikan dukungan materil dan non-materil, 

abangda Hendra Kaspi dan Candra Gunawan, A.Md., kakanda Elly Juliani, Dewi 

Fitriani, Desi Kaswarni, Anita Purnama, Imla Helmarni, Titin Sumeini, A.Md., 

yang telah memberikan do’a, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik materil 

dan spiritual. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat selama 

perkuliahan Diana, Eni, Kiki, Febrina, Marni, Noni. Terima kasih juga penulis 

ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di Mahali Perjuangan yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, juga kepada K’Mawar, K’Fini, K’Wulan, 

K’Ayu, Siska, Inur, Nisa, Dewi, Desi, Erna, Nurul, Leli, K’Helmi, juga kepada 

keluarga Besar SMP Negeri 2 Galang serta kepada teman-teman kelas BIO DIK B 

2008 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

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. Semoga skripsi 

ini memberikan manfaat bagi kita semua. 
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