
v 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sesuai 

denganwaktu yang direncanakan. Skripsi berjudul “Pengaruh Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar Biologi Pada Materi Pokok Jaringan 

Tumbuhan Oleh Siswa Kelas XI SMAS Medan Putri Medan Tahun 

Pembelajaran 2015/2016” ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada Ibu Dra. Masdiana Sinambela, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dan pengarahan 

yang begitu besar kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Juga kepada Ibu Dra. Rosita Tarigan, M.Pd selaku 

Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan 

kepada penulis selama masa perkuliahan.  

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu Dra. Hj. Cicik 

Suryani, M.Si, Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si, Bapak Halim Simatupang, 

S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan 

serta saran guna perbaikan skripsi ini. Kepada Bapak Drs. Zulkifli 

Simatupang, M.Pd selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibu Dra. Cicik Suryani 

selaku Ketua Prodi Pendidikan Biologi yang telah bersedia membagi 

ilmunya dengan penulis. Serta seluruh Staf dan Pegawai yang telah 

memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Harun Nasib, 

MS, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Medan Putri Medan dan 

siswa kelas XI dan kelas XII yang telah banyak membantu penulis ketika 

melaksanakan penelitian.  



vi 
 

 
 

Teristimewa ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga untuk 

kedua orang tua saying yang saya banggakan, Ayahanda tercinta Elinus 

Waruwu dan Ibunda tercinta Nofewati Laia yang selalu memberikan kasih 

sayang, doa, semangat serta dukungan yang tak henti-hentinya kepada 

penulis.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudari Elisabeth 

Waruwu serta adik-adik penulis yang telah banyak memberi dukungan dan 

kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masi banyak kelemahan dan 

kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca 

demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam 

ilmu pendidikan.  

 

 

Medan,    September 2015 

Penulis 

 

 

 

Evelyn Elinawati Waruwu 

NIM.4111141007 


