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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan 

hidayahNya yang memberikan kesehatan dan nikmatNya kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 Skripsi berjudul “Perbedaan Penggunaan Media Audio-Visual dan Media Tree-

Chart terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Pencemaran dan Perubahan 

Lingkungan di SMA Negeri 11 Medan Tahun Pembelajaran 2012/2013”, disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri medan.. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak persiapan sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lazuardi, 

M.Si, M.Si, Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si, Bapak Drs. Djongken Simamora, M.Pd, Ibu 

dan Dra. Hj. Nuraini Harahap sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan 

dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi 

ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dra. Riwayati, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Akademik, Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. H. Tri 

Harsono, M.Si selaku Ketua Jurusan Bilogi dan Bapak Lazuardi, M.Si. Kepada Ibu Riche 

yang selalu membantu di jurusan Biologi serta kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen 

beserta staf pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang sudah banyak membantu 

penulis. 

Demikian juga kepada Bapak Drs. K. Lumban Toruan, M.Pd kepala sekolah SMA 

Negeri 11 Medan, Bapak Drs. Yusvandi Wakasek Urs. Humas SMA Negeri 11 Medan 

dan Ibu Daryanti, M.Pd selaku guru Biologi SMA Negeri 11 Medan yang telah 

membantu penulis sewaktu melaksanakan penelitian. 

Teristimewa juga disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

yang tercinta Ayahanda Husin Binawar dan Ibunda tercinta Kamisah yang sepenuhnya 

memberikan kasih sayangnya, dukungan, bimbingan, dan materi yang berguna untuk 

menyelesaikan studi serta senantiasa menitikkan air mata tatkala menitipkan do’a kepada 
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ALLAH SWT demi keberhasilan anaknya. Terimakasih kepada keluargaku tersayang 

abang Syamsul Bahri, dan adinda Puja Pratiwi Putri, kakak Misbawati dan buat 

keponakanku Fahri Ananda serta keluarga besar di Sialang Buah. Sahabat-sahabat ku 

Khairunnisa, Fauziah Br Harahap, Rahmawati, Ayu Grenty Lubis, Yuli Sartika Rambe, 

Nikmah Hartati Lubis dan Latifah Nasution yang mendukung dan membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk yang teristimewa dihati Dodi Darmanto yang 

selalu memberikan bantuan, motivasi, dukungan, sumbangsi moril dan kesetiaan yang 

selalu menemani ku dalam meneyelesaikan studi diperantauan ini, dan tak terlupakan 

ucapan terimakasih kepada keluarga di Medan Ibunda Darsih, kak Hera, bang Darwis,  

adik Dwi Handoko dan Deby, serta keponakan yang lucu-lucu Noval Filza, Muhammad 

Reza dan Alfi Maulana yang selalu memberikan nasehat serta semangat. Kepada rekan-

rekan mahasiswa UNIMED khususnya mahasiswa Biologi Ekstensi stambuk 2009 

terimakasih atas kekompakkan dan persahabatan yang manis ini dan terimakasih untuk 

semua teman-teman yang mungkin namanya tidak penulis sebutkan satu persatu serta 

seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 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 khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, 

semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, hidayahNya  kepada kita semua. 

Amin Ya Robbal Alamin... 
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