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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul : “Survey Pelaksanaan 

Pembelajaran Biologi Berbasis Daring Di Masa Pandemi Covid-19 pada Materi Sistem 

Imun Di Kelas XI SMA Negeri 1 Sidikalang T.P 2020/2021”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.  

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan 

tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada bapak Ahmad Shafwan S. Pulungan, 

S.Pd.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dan memberi 

arahan serta motivasi sehingga tahap awal penelitian sampai dengan selesainya 

penyusunan skripsi dapat dilalui dengan baik. Kepada Ibu Dr. Widya Arwita, M.Pd. 

Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si dan Bapak Drs. Muhammad Yusuf Nasution, M.Si sebagai 

Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran perbaikan mulai 

dari seminar proposal sampai pada tahap ujian mempertahankan skripsi, sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik pula. Terima Kasih yang tidak terhingga juga 

penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi berharga selama 4 tahun 

ini. Terima kasih penulisa sampaikan kepada Ibu Dra. Anna Lowisa Sianturi selaku 

kepala sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang, Bapak Wahidin S.Pd selaku guru Biologi di 

SMA Negeri 1 Sidikalang serta seluruh siswa/siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 

Sidikalang yang telah banyak membantu dan mendukung selama melakukan penelitian. 

 Dan yang teristimewa penulis mengucapkan Terima Kasih kepada kedua orang 

tua, Ayahanda tersayang (Muhammad Payaman Simatupang) dan Ibunda Tercinta (Siti 

Khalizah Tobing) juga kepada saudara-saudaraku tersayang (Sanggam 

Simatupang,Surya Khaira, Abdul Gafur Simatupang, Erlina Tanjung, Fahreza Anjas 
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Ujung, Donda Muharti Simatupang, dan Mustika Simatupang) yang senantiasa 

memberikan dukungan, baik moral,material maupun spritual yang tiada henti kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi di UNIMED hingga selesainya skripsi ini. Ucapan 

terima Kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat (Rina Melati, Aini Nur, Rahma 

Manalu, Lena, kak Eka, Tri Lestari, Theresia Marito, dan Sastri Handayani) juga untuk 

sepupu saya (Habibah Tobing) yang telah memberi semangat, dukungan, dan doa 

sampai saat ini. Untuk keponakan-keponakan saya (Farhan, Fadli,Yusuf, Risky, 

Iyamamo, Yasmine, Tatiana, Adiba dan Abil) yang selalu menghibur. Juga untuk 

teman-teman seperjuangan Biologi Dik F. 2017 yang telah menjadi teman terbaik 

selama menjalani studi di jurusan biologi, serta semua pihak yang tidak disebutkan oleh 

penulis, terimakasih atas dukungan dan doanya. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dari segi isi dan 

bahasa. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, 

mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan.  

 

        Medan   Oktober  2021 

        Penulis  

 

 

        Rosa Qodri M. Simatupang 

 

 

 

 

 

  


