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KATA PENGANTAR 

        Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan 

untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri 

Medan (Unimed). 

        Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Kelengkapan Fasilitas dan 

Pemanfaatan Laboratorium Biologi di SMA Swasta Katolik Tri Sakti Medan 

T.P. 2019/2020. Laboratorium merupakan salah satu sarana yang menunjang 

berlangsungnya proses belajar mengajar dan menarik minat siswa untuk ikut 

ambil bagian dalam pembelajaran secara aktif, sehingga mampu menciptakan 

siswa yang kreatif, semangat dan mampu berpikir kritis. Penelitian ini ditujukan 

untuk memberi masukan perbaikan terhadap kelengkapan fasilitas dan 

pengelolaan laboratorium di sekolah tersebut. 

        Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi  

ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa 

bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. 

        Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun 

tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Puji Prastowo, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama 

perkuliahan telah memberikan banyak nasehat dan saran-saran kepada penulis 

sehingga penulis mendapatkan bimbingan yang berarti selama masa perkuliahan. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Drs. 

Nusyirwan, MS. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, motivasi, 

dan arahannya yang luar biasa sehingga semua tahap dalam penyusunan skripsi 
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ini dapat dilalui dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Khairiza Lubis, S.Si, 

M.Sc., Ph.D., Ibu Dr. Tumiur Gultom, S.P., M.P., dan Ibu Wina Dyah Puspita 

Sari, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Penguji, yang telah banyak memberikan kritikan 

dan saran perbaikan mulai dari seminar proposal sampai pada tahap ujian 

mempertahankan skripsi, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik pula. 

Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd. atas bantuannya yang tak ternilai melalui validasi instrumen 

penelitian. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru-guru Biologi yang ada di SMA Swasta 

Katolik Tri Sakti Medan, atas bantuannya mau menerima dan memberi 

keleluasaaan kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Saya 

juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya (Ibunda Tiosa Purba dan 

Ayahanda Manius Mahulae), saudara-saudari saya (Kakanda Heldawati Mahulae, 

Abangda Waldein Mahulae, Abangda Marsinar Mahulae, Abangda Omboy 

Mahulae, Abangda Tua Bonar Mahulae, dan Adinda Suryati Mahulae) serta 

sahabat (TARA M2SP, Sweet Girls) dan teman-temam (RegClogy) yang telah 

membantu baik dalam bentuk doa, motivasi dan arahan yang diberikan sehingga 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

        Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam penyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan 

skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Medan, Juli 2020 

Penulis, 

 

 

Rettauli Mahulae 


