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Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas ridho dan hidayah Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Kesulitan Belajar 

pada Materi Pokok Bioteknologi di SMA kelas XII Se-Kecamatan Labuhan Deli 

Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Mulai dari pengajuan 

skripsi antara lain kepada Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si sebagai dosen 

pembimbing skripsi, yang telah banyak mengarahkan dan memberikan saran 

kepada penulis selama melaksanakan penelitian sehingga penulisan skripsi ini 

selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ir. Herkules 

Abdullah, MS. Bapak Lazuardi, M.Si, dan Ibu Dra. Erlintan Sinaga, M.Kes, 

selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran-saran mulai dari 

rencana penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. 

Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam UNIMED, kepada Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si selaku Ketua 

Jurusan Biologi, Ibu Dra. Cicik Suriyani, M.Si selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Biologi, kepada Ibu Dra. Hj. Nuraini Harahap, selaku Dosen 

Pembimbing Akademik, dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf 

Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis. 

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak/Ibu kepala sekolah, Bapak/Ibu Guru 

Biologi  dan siswa siswi SMA Negeri 1 Labuhan Deli, SMA Sinar Husni, SMA 

Pangeran Antasari, SMA PAB 6 Helvetia yang mendukung penyusunan skripsi 

ini. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ilyas 

siregar dan Ibunda Nur Asiah yang telah mendidik dan membesarkan penulis, 

memberikan dorongan dari segi materi, spiritual, nasehat, dan doa yang tidak 

pernah putus, serta cinta kasih yang tulus kepada penulis. Kepada kakanda 

Meliyunarti, Ilham srg, Sarifpuddin, dan azrah ayu tersayang yang telah 
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memberikan doa dan semangat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

sahabat penulis dalam suka dan duka Iza, Ipah, Umi, Lestari, Muse beserta 

teman-teman Ekstensi 2010 dan teman-teman PPLT di SMA Negeri 1 TALAWI  

yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini semoga Allah 

SWT membalas segalanya dengan kebaikan yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Juga kepada pihak lain yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

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. Akhirnya 

penulis berharapan, semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pendidikan pembaca sekalian. 
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