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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya yang memberikan kekuatan, kemudahan 

serta kemampuan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan 

dengan baik sesua waktu yang telah direncanakan.   

Skripsi berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Sub Materi 

Invertebrata di Kelas X MIA SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan T.P 2018/2019” 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. 

Aryeni, M.Pd. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi 

bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal penelitian 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Mariaty Sipayung, M.Si., Ibu Dra. Marlinda Nilam 

Sai Rangkuti, M.Si., dan Bapak Halim Simatupang, S.Pd., M.Pd. selaku dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana 

penelitian sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Drs. Puji Prastowo, M.Si. selaku dosen pembimbing 

akademik, yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. Ucapan 

terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si. selaku dekan 

FMIPA UNIMED, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd. selaku ketua jurusan Biologi, Ibu 

Dra. Cicik Suriani, M.Si. selaku ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Aida Fitriani Sitompul, M.Si. dan 

Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd. selaku dosen validator instrumen penelitian penulis. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen 

serta staff pegawai Jurusan Biologi yang membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Muliadi, S.Pd., M.Si. 

selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan, Ibu Mamik Setiyarini S.Pd 

selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 1 Percut Sei 

Tuan, Ibu Riama Sirait, S.Pd. selaku guru biologi kelas X di SMA Negeri 1 Percut 
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Sei Tuan serta siswa/siswi kelas X MIA SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan yang 

telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.  

Ucapan terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua 

tercinta Ibu Jumyatun dan Bapak Sumono, adik tercinta Dian Talita Zaara, Rakha 

Naufal Adyastha Mahadika dan Fajar Irsyad Albizar, kekasih tercinta Nanang 

Wahyudi, S.H. dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan do’a, 

semangat, kasih sayang, motivasi dan dukungan kepada penulis selama masa 

perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada teman-teman seperjuangan yakni kelas Pendidikan Biologi D 

2015, atas kebersamaan dan cinta selama 4 tahun. Ucapan terima kasih 

disampaikan untuk sahabat tercinta (Riska Fadhillah Hts, Tri Putri Wulandari, 

Nurul Amalia Sofyan, Sri Mentari Manurung, Nur Muhammad Lim, Muljadi 

Erwin S.K, Rizky Aidil P. Nasution dan Ulfa D. Sartika) yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, dan seluruh teman-teman 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberi hiburan, 

dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

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

tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih, semoga penulisan skripsi 

ini dapat memberikan kebermanfaatan dan nilai-nilai kebaikan bagi kita.  
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