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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karuniaNya yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

Skripsiini berjudul “Perbedaan Hasil Belajar SiswaDenganMenggunakan 

Media Gambar Dan Media Alat Peraga Pada Materi Pokok System Pernapasan 

Pada Manusia di Kelas XI SMA PRAYATNA Medan Tahun Pembelajaran 

2015/2016” disusun untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada Bapak Drs.M. Yusuf Nasution, M.Si 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 Ibu Dr. Melva Silitonga, MS, Ibu Drs. 

ErlintanSinaga, M.Kes,  dan Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd Dosen Penguji yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BapakDrs. H.Tri Harsono, 

M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta kepada Bapak dan Ibu Dosen 

maupun Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu 

penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada IbuRisna Sari 

Dongoranselaku guru bidang studi biologi yang telah memberikan kesempatan 

dan kemudahan kepada peneliti dan kepada Ibu Kepala Sekolah Dra. Suryani 

tanjung yang telah memudahkan selama melakukan penelitian di sekolah. 

Teristimewa dan penuh kasih penulis sampaikan terima kasih yang tiada 

akhir kepada Ayahanda Erman dan Ibunda tercinta ArdinaNasution atas doa dan 

kasih sayang yang tiada henti, serta dukungan baik moril maupun materil yang 

selalu diberikan kepada penulis demi penyelesaian studi di Universitas Negeri 

Medan. Ucapan terima kasih teristimewa juga kepada kakakdan adik tersayang 
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Safaruddin, Amd, Sa’baniahSyahputri, S.Pd, Zulkifli, S.P.d, danYeniPutriAstuti 

serta sanak saudara penulis yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada 

penulis. 

Ucapan terima kasih yang terindah kepadaibu Dra. Suriyati Tanjung, M.Pd 

sebagai kepala sekolah SMA Prayatna Medan, ibu Risna S. Dongoran, S.Pd 

sebagai guru Biologi SMA Prayatna Medan, dan kepada siswa-siswi Kelas XI 

IPA
2 

dan XI IPA
3
 SMA Prayatna Medan yang telah membantu penelitian saya.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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