
vi 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

segala berkat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat 

kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Instrumen Penilaian berbasis Argumentasi pada Materi Pokok 

Ekosistem kelas X Sekolah Menengah Atas ”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak 

Drs. Zulkifli Simatupang, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan saran dari awal penyusunan proposal penelitian 

hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terimakasih 

kepada para dosen penguji Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si, Bapak  Drs.Ashar 

Hasairin, M.Si dan Bapak Ahmad Safwan Pulungan, S.Si.,M.Si selaku dosen 

penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi meningkatkan kualitas 

skripsi ini.. 

Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga tercinta, 

Ayahanda Alm. Robidun Gultom dan Ibunda Basaria Dongoran serta kakak dan 

abang saya yaitu Rotua Gultom, Rosdiana Gultom, Robeta Gultom, Romian 

Gultom, Ramadhan Gultom dan Roin Jhoin Gultom, yang telah memberikan 

dukungan dan semangat yang luar biasa melalui ucapan dan doa selama saya 

kuliah sampai pada terselesaikannya skripsi ini.  

 Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada teman-teman satu 

perjuangan selama kuliah kelas Pendidikan Biologi Reguler C 2012 terkhusus 

buat sahabat saya Febry Tua Siallagan, Dewi Irawati Tampubolon,Wendy 

Panggabean, yang selalu ada memberi semangat sampai terselesaikannya skripsi 

ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan penulis kepada teman-teman HMJ 

Biologi, komunitas Revolusioner dan SMART khususnya yang selalu memberi 

semangat dan mengingatkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih 

atas semua dukungan dan doa dari kalian, semoga selalu semangat dan 



vii 

 

 

berpengharapan, tetap menjalin persaudaraan yang menghidupkan. Serta penulis 

juga menyampaikan terimakasih kepada semua orang yang namanya belum 

tersebutkan dalam tulisan ini yang telah memberi dukungan dan semangat dalam 

penulisan skripsi ini. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan. 

 

Medan,   Agustus 2016 

Penulis, 

 

 

 

Rahmad H. Gultom 


