
v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

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

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

Skripsi berjudul “Analisis Hubungan Penggunaan Media Sosial Facebook 

Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Biologi Kelas XI MA Negeri 1 

Medan Tahun Pembelajaran 2014/2015”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kampus 

Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.S, M.Sc sebagai dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak 

awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. H. Tri Harsono, M.Si, Bapak Ir. 

Herkules Abdullah, MS dan Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si sebagai dosen penguji 

serta Bapak Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd sebagai validator yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H. 

Lazuardi, M.Si selaku dosen pembimbing akamedik (PA) yang banyak 

memberikan masukan-masukan kepada penulis selama melewati masa 

pendidikan. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf 

pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis selama 

masa pendidikan. Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada ayahanda 

tercinta  Ramli Rangkuti, Ibunda tercinta Asrani Lubis, abang saya Ahmad Fadli 

Rangkuti, Pahrul Aziz Siregar, Asrul Maratua Harahap, kakak saya Maulida 

Rahmi Rangkuti, Emy Suryani Rangkuti, Misbah Hanum Hasibuan dan adik saya 

Muhammad Affandi Rangkuti dan anak saya tercinta Arsyad Siregar dan Nurul 

Fadillah Rangkuti, serta yang teristimewa kepada adinda tersayang Ari 

Kusumawati yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, motivasi dan doa 



vi 

 

kepada penulis yang sangat berarti selama masa perkuliahan dan penyelesaian 

skripsi ini. Juga kepada seluruh keluarga yang selalu berdoa dan memberikan 

dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. 

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman di jurusan biologi yang 

telah banyak memberi masukan dan dorongan kepada saya selama menyelesaikan 

studi di Universitas Negeri Medan: Hamzah, Arif, Angga, Mustafa, Willi, Putri, 

Laili, Nisa, Fitri, Leni, Rini, Majmi, Ana, Ade, Dewi, April, Mala, Febri, Ananda, 

Astrid, Nisa, Winda, Dayah, Hari, Habib, Safrizal, Aljun, Cima, Mutia, Umi, Ella 

dan teman-teman lain yang tidak dapat tersebutkan semuanya. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi 

isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Kiranya 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

 

               Medan, 27 Maret 2015 

               Penulis, 

 

 

 

Muhammad Azhari R 

NIM. 4103141045 
 

 


