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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya 

penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Kesesuaian  Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) Biologi Kelas X Yang Digunakan MAN 

Rantauprapat Kab. Labuhan Batu Tahun Pembelajaran 2017/2018 ”. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan. Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam pengembangan proses belajar mengajar di sekolah khususnya 

pembelajaran materi  Biologi 

 Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Bapak Drs.Puji Prastowo, M.Si.,  sebagai dosen 

pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, 

saran, motivasi dan meluangkan waktu sejak awal perencanaan penelitian sampai 

dengan selesainya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. Idramsa, S.Pd., M.Si., bapak 

Hendro Pranoto S.Pd., M.Si., dan bapak Dr. Hasruddin, M.Pd., sebagai dosen 

penguji yang telah memberikan  masukan dan saran-saran demi perbaikan 

penyusunan skripsi ini. Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si., selaku dosen pembimbing 

akademik . 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Syawal Gultom 

M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si., 

selaku Dekan Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd., selaku Ketua 

Jurusan Biologi, Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si., selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Biologi  dan  kepada Bapak dan Ibu dosen staff pegawai jurusan Biologi yang 

telah memberikan  ilmu pengetahuan dan  membantu penulis selama perkuliahan. 

Terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Staf Tata Usaha, Guru Biologi MAN Rantauprapat ibu Maslena S.Pd 
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 Teristimewa penulis mengucapkan  terima kasih kepada  guru-guru saya 

dari MIN hingga MAN beserta dosen-dosen saya yang telah meberikan ilmu yang 

bermanfaat . Kemudian  kepada orang tua tercinta Ayah  saya Usman Marpaung 

S.Pd., M.Pd dan ibu Siti Hapsah Siregar S.Pd., yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan sampai saat ini, kepada Eka Meilisya dan  adik-adik saya  

Agung  Ali Akbar, Kharani Maulida, taufik Hidayat dan sahabat saya Fatimah 

Dian Sari, Nur Aisyah Putri Rambe, Sriwinata Nababan, Syadiah dan Fauziah 

Hanif , dan teman-teman  PPLT, yang selalu memberikan dukungan, doa dan 

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh sari 

kesempurnaan, karena masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang tak 

lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya 

khasanah ilmu pendidikan. 

 

       Medan,  10 April 2018  

       Penulis  
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