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Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan Rahmatnya yang memberikan nikmat kesehatan kepada penulis 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Skripsi yang berjudul “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik 
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untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimah kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing dan memberi bantuan, 

saran-saran dan nasehat yang memberikan manfaat dalam penyelesaian tulisan ini, 

terutama di tunjukkan kepada Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 

berharga kepada penulis mulai dari awal pengajuan judul sampai selesainya 

penulisan skripsi ini, dan juga kepada Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, MS, 

M.Sc, ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Si dan kepada bapak Hendro Pranoto, S.Pd, 

M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan 

saran dalam penulisan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak H. Ali Masran 

Daulay, S.Pd, MA selaku kepala sekolah MAN 1 Medan dan terkhusus kepada 

ibu Dra. Dewi Apriyanti, M.Pd selaku guru Biologi yang telah membantu penulis 

selama penelitian ini. 

Teristimewa kepada Ayah (Marlan Tanjung) dan Ibu (Nelly Siregar) yang 

membesarkan, mendidik, memberikan dorongan, pengorbanan material dan 

spiritual yang selalu menyertai penulis dalam Doa sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini, juga buat adik-adikku (Putra Ali Pratama, Putri Suci Lestari, Weni 

Rahayu Ningsi, Indah Permata Oktavia, Appan Apdillah Gunadi, Adonia 

Tanjung), terima kasih untuk dukungan dan doa yang diberikan. Terima kasih 

juga kepada Bou Gahara Herawati dan kakak Trisna Dewa Herawati yang selalu 

memberikan semangat dan doa kepada penulis, juga buat Darul Helmi Siregar 
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yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih untuk 

sahabat-sahabat yang memberikan dukungan kepada penulis. 

Penulis telah berupaya 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 kesempurnaan skripsi ini. Untuk kedepannya 

segoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan. 
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