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KATA PENGANTAR 

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

hidayah-Nya, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang di rencanakan. 

 Skripsi ini berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Biologi  Di Kelas XI IPA SMA Negeri 10 Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014”. 

Disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Selama penyusunan 

Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khairiza Lubis, S.Si, M.Sc dan Bapak Drs. H. 

Tri Harsono selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan 

selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada 

Bapak Drs. H. Tri Harsono, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Biologi, Ibu 

Dra. Hj. Cicik Suriani, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. 

Bapak Drs. Lazuardi, M.Si, Ibu Dra. Hj. Cicik Suriani, M.Si dan Bapak Drs. 

Nusyirwan, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukkan dan 

saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Drs. Puji Prastowo, M.Si selaku 

dosen Pembimbing Akademik dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta 

staf pegawai jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis. 

 Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Drs.H.Sufrijal 

Tanjung, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Medan, Bapak dan Ibu Guru 

serta siswa/siswi kelas XI IPA SMA Negeri 10 Medan yang telah membantu 

terlaksananya penelitian. Teristimewa ucapan terimakasih disampaikan kepada 

Ayahanda Sagino, Ibunda Barianah, Anggi Ayu Ningtiyas serta seluruh keluarga 

atas doa dan dukungannya dalam masalah biaya untuk penyusunan skripsi ini, serta 

kepada sahabat-sahabat penulis yaitu: Ade Apsari Furqon Aritonang, Pebri Haloho, 

Fauziah Nur Rangkuti, Fitri Yaningsih, Maria Magdalena Purba, Try Fitrianingsih, 

Umi Kalsum dan semua teman stambuk 2010 yang tidak dapat disebutkan 
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semuanya atas dukungan dan motivasinya selama penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena itu untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini maka penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini 

memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam ilmu 

pendidikan.  
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