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KATA PENGANTAR 

 

Puji  syukur penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT atas segala rahmat 

dan berkat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaiakn dengan baik 

sesuai waktu yang direncanakan. Skripsi ini berjudul “Analisis Kelayakan dan 

Pemanfaatan Laboratorium pada Pembelajaran Biologi di MAN 2 Deliserdang 

T.A 2019/2020 yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada Bapak Drs. Puji Prastowo, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah 

memberi bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. 

Hasruddin,M.Pd., Ibu Salwa Rezeqi, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Dra. Marlinda 

Nilamsari Rangkuti, M.Si., selaku dosen penguji yang telah banyak memberi 

saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.  

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasruddin, 

M.Pd., selaku Ketua Jurusan Biologi, Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata, M.Pd., 

selaku Ketua Program Studi Penidikan Biologi, Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si., 

selaku Dekan FMIPA UNIMED. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak 

Dr.Ashar Hasairin, M.Si., dan Bapak Eko Prasetyo, M.Sc., selaku validator angket 

Kelayakan dan Pemanfaatan Laboratorium saya yang merupakan instrumen dari 

skripsi ini, serta kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu 

kepada penulis selama pendidikan di pendidikan Biologi Unimed.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Madrasah Bapak 

Dr. H. Burhanuddin, M.Pd., dan guru Biologi Ibu Diana, S.Pd., di MAN 2 

Deliserdang yang telah memberi izin dan bantuannya kepada penulis untuk 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. Ucapan terimakasih juga penulis  
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ucapkan kepada siswa-siswi kelas XI MIA MAN 2 Deliserdang yang telah 

membantu dalam penelitian ini.  

Teristimewa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda 

Edy Musahari, Ibunda Almh. Asnidar Nasution dan Ibunda Kasinah, Halisa Dea, 

Fitria Ghanayya dan Ahmad Fahreza yang selalu memberi kasih sayang, 

dukungan, bimbingan dan yang selalu berdoa tak henti-hentinya untuk penulis 

menyelesaikan skripsi ini.  

Terimakasih penulis juga mengucapkan kepada teman-teman satu 

bimbingan dalam menyusun skripsi Dian Purwasih, Angga Dwi Saputra, Fauzan, 

Inda, Khairul dan teman-teman di kelas Pendidikan Biologi D 2016 terkhusus 

kepada teman-teman yang terkasih yakni Siska Ramadhani, Sri Putri Laini, 

Silvana Syahraini, Wika Sundari yang memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.  

Penulis juga mengucapkan ucapan terimakasih terkhusus kepada dua 

orang terkasih yakni kakak senior Biologi 2015 Widya Senja Linanda, S.Pd dan 

Leo Indra Prayogi yang sudah seperti keluarga sendiri selalu ngarahkan dan 

memotivasi dalam situasi apapun.  

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi 

isi, teknik penulisan maupun kuantitasnya yang digunakan. Oleh karena itu, 

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan bidang pendidikan Biologi.  
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