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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan segala nikmat islam, iman dan ihsan, dan atas segala kebaikan serta 

anugrah yang selalu tercurah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan 

baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. shalawat serta salam semoga tetap 

terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembawa 

kebenaran, mencintai umatnya melebihi apapun. semoga kelak diakhirat 

mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. 

 Skripsi berjudul “Analisis Sikap Mahasiswa Biologi Terhadap 

Perkuliahan Ekologi Tumbuhan di Universitas Negeri Medan Tahun Angkatan 

2015” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- 

besarnya kepada Bapak Drs. Abdul Hakim Daulae, M.Si sebagai Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran 

yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukan 

beliau sehari-hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Mufti 

Sudibyo, M.Si, Syarifuddin, M.Sc., Ph. D dan Ibu Dra. Mariaty Sipayung, M.Si 

sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai 

dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima 

kasih disampaikan kepada Bapak Drs. Mhd. Yusuf Nasution, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Biologi Bapak Dr. Hasruddin, M.Si, 

Ketua Prodi Pendidikan Biologi Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si dan kepada seluruh 

Bapak dan Ibu Dosen beserta staff pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED 

yang telah memabntu penulis. 

 Teristimewa dan spesial saya sampaikan ucapan terima kasih yang tiada 

terkira atas doa dan dukungan orang tua yaitu Ayahanda Irwan Suhadi Ama.pd 

dan Ibunda Ervina Surya Ningsih beserta Adik saya Angga Putra Suhadi serta 

seluruh keluarga yang sudah berdoa dan memberikan motivasi dalam 
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penyelesaian skripsi ini. Semua ini adalah persembahan abadi penulis untuk kedua 

orang tua Bapak dan Mamak penulis tercinta, dan lelaki terbaik pilihan Allah yang 

dihadirkanNya sebagai pelengkap kebahagiaan di penghujung studi dr. Rifky 

Mubarak yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tiada henti. Tidak 

lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat tercinta Mombuns 

Family (Desi, Dila, Darmi, Adel, Ummi, Fitria, Roida) dan Dudidam (Dara, 

Sekar, Mayra) yang selalu memberikan motivasi dan doanya. juga yang sangat 

spesial sahabat, rekan sekaligus keluarga besar Dik B Biologi 2013 yang telah 

bersama berjuang dan menjadi bahagian kesuksesan penulis. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan terkhusus kepada adik- adik mahasiswa Biologi FMIPA 

UNIMED Angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. 

 Penulis telah berupaya dengan ssemaksimal 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 dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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