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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya yang telah  

memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dan 

penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

Skripsi berjudul “Hubungan Persepsi Siswa Pada Pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar (JAS) Dalam Materi Pokok Spermatophyta Terhadap Motivasi 

Belajar di Kelas X SMA Negeri 1 Stabat Tahun Pembelajaran 2014/2015”, 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Tri Harsono, 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 terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd, Ibu Dra. Hj. Cicik 

Suryani, M.Si, dan Ibu Dra. Aryeni, M.Pd sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis mulai dari rencana 

penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Ashar Hasairin, 

M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan kepada seluruh bapak dan ibu 

dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah 

membantu penulis. Penghargaan yang paling mulia juga penulis sampaikan 

kepada bapak dan ibu guru serta dosen yang telah memberikan ilmu dan 

pendidikan sejak penulis masuk Sekolah Dasar hingga Tingkat Universitas. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Suyoto M.Si 

selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stabat, Ibu Jusmayetti S.Pd selaku guru 

Biologi serta siswa/i kelas X MIA yang telah membantu penulis selama 

penelitian. 
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Teristimewa ucapan terima kasih, bahkan penulis mempersembahkan 

skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Drs. H. Aidit Wijaya Krama dan 

Ibunda Hj. T. Makhdariana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melihat seisi dunia dan memasuki dunia pendidikan hingga ke perguruan 

tinggi beserta saudara-saudari penulis Dinda Aditiana dan Muhammad Ridho 

yang telah banyak membantu doa dan dukungan kepada penulis.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat 

terbaikku Ririn Dwi Astuti, Ahmed Khalil, Dewi Mustika Putri, teman – teman 

Biologi DIK A 2011, kakanda dan adinda di BIOTA, teman – teman PPLT 2014, 

yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis. 

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. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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