
v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

segala rahmat dan berkat-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan

waktu yang direncanakan.

Skripsi ini berjudul “Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap

Motivasi Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tanjung

Morawa T.P 2013/2014” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam di Universitas Negeri

Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu

Dra.Hj.Cicik Suriani, M.Si 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 Ibu Dra.Uswatun Hasanah, M.Si, Ibu Dra.Erlintan Sinaga,

M.Kes dan Bapak Drs. Djongken Simamora, M.Pd yang telah memberikan

masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan

skripsi ini. Ucapan terimaksih juga disampaikan kepada Bapak Drs. M.Yusuf

Nasution, M.Si selaku dosen pembimbing akademik. Penulis juga berterimakasih

kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc. Ph.D selaku Dekan FMIPA dan stafnya

kepada Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si selaku Ketua Jurusan, kepada Bapak Drs.

Lazuardi, M.Si selaku sekretaris jurusan beserta pegawai jurusan dan kepada

seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Jurusan Biologi FMIPA

UNIMED yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

Ayahanda Karianto, S.Pd dan Ibunda Sri Atun atas dorongan, semangat, nasihat

dan doa dalam setiap langkah penulis, Kakakanda Kurniaty, Abanganda Teguh

Agustino dan serta sanak keluarga yang sudah berdoa serta memberi dorongan

dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri

Medan.



vi

Terimakasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada sahabat-sahabatku Rika

Yulianti, Ummi Kasum, Vina Lestari, Aljun Fiiyantara dan seluruh teman-teman

seperjuangan di kelas Pendidikan Biologi A 2010 yang telah memberikan

dukungan sehingga penulis tetap bersemangat dalam menjalani perkuliahan serta

penyusunan skripsi ini.

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 kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi

ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan, 12 Juni 2014
Penulis,

Try Fitrianingsih
NIM. 4103141084


