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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang 

masih turut kepada ajarannya. Aamiin. 

Penulisan skripisi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Biologi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Judul yang 

penulis ajukan adalah “ Hubungan Antara Keterampilan Metakognitif dan Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Materi Sistem Reproduksi Kelas XI MAN 3 

Tasikmalaya”. 

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Edi Hernawan, Drs., M.Pd., selaku pembimbing I yang selalu bijaksana 

memberikan bimbingan, nasihat serta waktunya selama penelitian dan 

penulisan skripsi ini; 

2. Vita Meylani, S.Pd., M.Sc., selaku pembimbing II yang telah 

mencurahkan perhatian, bimbingan, do’a, nasihat dan kepercayaan yang 

sangat berarti bagi penulis;  
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3. Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Biologi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan 

skripsi sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar; 

4. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian 

sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan 

lancar; 

5. Dr. Diana Hernawati, S.Pd., M.Pd., dan Popo Musthofa Kamil, S.Pd., 

M.Pd., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberi arahan 

selama perkuliahan yang sangat berarti bagi penulis; 

6. Staf Dosen Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan 

sampai akhir penulisan skripsi; 

7. H. Hasan Sanusi, M.Ag., selaku Kepala MAN 3 Tasikmalaya yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian; 

8. Dra. N. Kika selaku Guru Mata Pelajaran Biologi yang telah memberikan 

bimbingan dan keleluasaan waktu kepada penulis untuk melakukan 

kegiatan penelitian; 

9. rekan-rekan kosan Ibu Nina yang senantiasa memberikan dorongan dan 

motivasi dalam mengerjakan skripsi; 

10. rekan-rekan seperjuangan kelas B yang telah memberikan arti dari sebuah 

pertemanan yang dirasakan penulis dibangku perkuliahan; 
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11. rekan-rekan bimbingan Bu Vita Squad Iis Rahmawati, Bella Widya Utami, 

Nurshella Ardinie dan Merlinda Permatasari yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi; 

12. sahabat yang penulis cintai dan banggakan Imas Deby Cahya K, Risa Nopi 

Nurani, Ayu Hardiah, Rahmah Fitriani, Intan Fadila dan Rini Masrini yang 

senantiasa menemani selama perkuliahan, menjadi tempat curhat, pemberi 

motivasi dan berbagi suka dan duka. 

Ucapan pribadi yang sangat mendalam kepada orangtua penulis yaitu 

Eneng Sriwati yang telah mencurahkan hidupnya selama ini untuk membiayai 

penulis dari kecil hingga dewasa, memberikan segenap kasih sayang dan cintanya 

kepada penulis, memberikan selalu motivasi yang sangat luar biasa dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Mamah adalah pahlawan terhebat yang pernah penulis 

miliki. Perjuanganmu sungguh takkan terganti, jerih payahmu membuat penulis 

bisa sampai ke titik ini. Tanpamu penulis tak ada artinya. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan 

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis 

serahkan segalanya semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 

bagi kita semua.  

Tasikmalaya, Juli 2019 

 

Enok Daniar Astriyana 


