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KATA PENGANTAR

Syukur  Alhamdulillah  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah

memberikan  curahan  rahmat,  taufiq  dan  hidayah-Nya  sehingga  skripsi  yang berjudul

“Korelasi KeikutsertaanMahasiswadalamOrganisasi di Kampus terhadap Prestasi Akademik

Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNIMED”  ini  dapat  terselesaikan.  Shalawat  serta

salam  semoga  tetap terlimpahkan  kepada  junjungan  Nabi  Besar Muhammad  SAW  yang

telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  skripsi  ini  tidak  akan mendapatkan

suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran serta doa dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Drs.H. Ashar

Hasairin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan, bimbingan

dan saran-saran  yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini, ditengah-tengah

kesibukan beliau sehari-hari.Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Puji

Prastowo, M.Si, Dra. Masdiana Sinambela, M.Si, Dra. Rosita Tarigan, M.Pd sebagai Dosen

Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian

sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Drs.H. Tri Harsono, M.Si, selaku

Dosen Pembimbing Akademik dan  kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Pegawai

Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis. Teristimewa dan spesial

saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ayahanda Mujimin dan Ibunda Natiwen juga

kepada abang saya Gunawan Sugihartono, S.Pd, juga kepada kedua adikku Nurhasanah Indah

Lestari dan Nurjannah Mulia serta keluarga saya semua yang sudah berdoa dan memberikan

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas

Biologi A 2009 yang memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada

teman-teman kost Pimpinan 138, UKMI Ar-Rahman, Asy-Syifa, KAMMI, FOSTIBI,

FOSMA, IAMKA, FAALU dan teman-teman yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas semua bantuan dan
bimbingan yang telah diberikan.  Akhirnya,  penulis berharap  semoga  skripsi  ini dapat
bermanfaat bagi  penulis  khususnya  dan  bagi pembaca pada umumnya.
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