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KATA PENGANTAR 

 Dengan tulus penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas 

berkat rahmat dan karunia-nya berupa kesehatan dan keselamatan atas diri penulis 

sehingga dapat menyelesaikan program studi dan penulisan skripsi ini dengan 

baik pada program studi Pendidikan Biologi, Jurusan FMIPA, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED,dengan judul:   “Implementasi 

Strategi Pembelajaran FIRE-UP  Terhadap Hasil Belajar Biologi Pada Sub Materi 

Pokok Pencemaran Lingkungan di  Kelas X SMA Swasta Nur Azizi Tanjung 

Morawa Tahun Pembelajaran 2012/2013.” 

 Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha sekuat tenaga dan 

pikiran serta bekal ilmu yang ada pada diri penulis untuk melakukan penelitian 

dalam mencapai tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam mencapai 

tujuan penulisan skripsi ini, namun demikian disadari bahwa skripsi ini masih 

memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu diharapkan adanya kritik 

dan saran-saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaanya. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

yang bersifat moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Tri Harsono, M. Si 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih kepada Dr. H. Syahmi Edi, M.Si, Drs. Nusyirwan, 

M.Si, Khairiza Lubis, S.Si, M.sc selaku dosen penguji, serta Drs. Setia Ginting 

selaku dosen pembimbing akademik. 

 Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu PD I, PD II, PD III FMIPA, Ketua 

Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi Jurusan Biologi serta seluruh staf 

pengajar dan adminitrasi di FMIPA Unimed. 

 Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah, PKS III dan Guru     

Kelas X, Ari Ramadhani, S.Pd, serta semua pihak yang telah membantu 

pelaksanaan penelitian di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa Kabupaten 

Deli Serdang. 
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 Teristimewa buat ayahanda tercinta Sudiatno dan Ibunda tersayang Sudiana 

S.Pd, yang telah bersusah payah dalam mengasuh, memberikan kasih sayang, 

memberikan doa, nasihat, motivasi dan pengorbanan yang tidak ternilai kepada 

penulis, terimakasih atas dukungannya. Karena kalian saya bisa lebih baik. 

 Abang (ady sofyan) dan Adik (Ade Chandra) tersayang yang selalu 

memotivasi dan mendukung penyelesaia studi dan penyusunan skripsi ini. 

Teristimewa juga buat keluarga besar  tersayang Ari Amdani Rangkuti S.Kom, 

Sudi Andayani S.Pd, Citra yundha pradita, Lia Novita, Leni Sundari, Windi 

Arinda, Anggi yoga pratama, Dora dan Khususnya buat kakandaku tersayang 

Nanang Afriyanto dan buat sahabatku seperjuangan semua teman-teman 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi stambuk 2009 : Dwi Fitria Wati S, Parida 

Hasibuan, Agung Kurniawan, Desy Arwita dan teman-teman penulis lainya yang 

namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis. 

 Akhir kata penyusun skripsi ini, dengan tangan terbuka penulis 

mengharapkan saran-saran dan kritik sehat yang bersifat membangun ke arah 

kesempurnaan skripsi ini dan semoga penyusunan skripsi ini berhasil, bermanfaat 

bagi pembaca khususnya bagi guru Biologi teristimewa penulis sendiri. 
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