KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya karena telah
melimpahkan rahmat, taufik, kasih sayang serta karunia-Nya kepada penulis.
Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam
Rosululloh SAW yang selalu memberi petunjuk untuk mendapatkan ridha-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Keterampilan
Proses Sains Dasar dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Konsep Sistem
Pencernaan Makanan pada Manusia (Studi Eksperimen di Kelas XI MIPA SMA
Negeri 1 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2017/2018)”.
Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
Terselesaikannya skripsi ini pada hakikatnya adalah berkat pertolongan
Allah SWT, serta berkat bantuan dari berbagai pihak yang terus memberikan
dorongan, arahan, motivasi, bimbingan serta semangat sehingga skripsi ini bisa
selesai. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. H. Endang Surahman Drs., M.Pd. selaku pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan, serta semangat untuk
segera menyelesaikan skripsi ini;
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2. Rita Fitriani, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II yang turut serta dengan
kesabarannya telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, nasehatnasehat, dan arahan serta dapat meluangkan waktu hingga skripsi ini selesai;
3. Liah Badriah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen wali kelas 4E yang telah
memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, serta semangat untuk segera
menyelesaikan skripsi ini;
4. Suharsono, Drs., M.Pd., selaku ketua Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, petunjuk, serta semangat untuk segera menyelesaikan
skripsi ini;
5. Romy Faisal Mustofa, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Jurusan Pendidikan
Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang
telah memberikan banyak ilmu tentang statistika kepada penulis;
6. bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah membekali
penulis dengan ilmu yang bermanfaat, memberikan bantuan dan dorongan
dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Siliwangi;
8. H. Pipin Aripin, S.Pd., M.M.Pd, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1
Tasikmalaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan
penelitian;
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9. Dra. Ai Solihat, M.M., selaku guru mata pelajaran Biologi kelas XI SMA
Negeri 1 Tasikmalaya yang memberikan arahan selama penelitian;
10. Dra. Hj. Astuty Djuansyah, M.Pd., selaku Guru Pamong ketika PPL sekaligus
guru mata pelajaran Biologi kelas XII SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang
memberikan motivasi dan bimbingan selama Praktik Pengalaman Lapangan;
11. sahabat kosan 86 yang penulis banggakan Asep Darul Padli, Acep Anwar
Musadad, Fahmi M. Rusydiana, dan Hilman Firmansyah yang selalu ada di
saat senang maupun susah, dan senantiasa memberikan do’a, dorongan, saran
dan motivasi kepada penulis;
12. rekan-rekan yang selalu ada dalam suka maupun duka “Biologi Zone E 2014”
yang telah menemani hari-hari penulis dengan canda, tawa dan keceriaan serta
dukungan dalam setiap kegiatan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
13. rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Angkatan
2014 yang telah memberikan bantuannya selama penulisan skripsi ini;
14. rekan-rekan HIMAPBIO 2016 yang sudah memberikan pengalaman dalam
berorganisasi dan menjadi keluarga baru bagi penulis selama kuliah;
15. seluruh rekan-rekan seperjuangan di Praktik Pengalaman Lapangan SMA
Negeri 1 Tasikmalaya tahun 2017 yang telah berjuang dan belajar bersama
menjadi seorang pendidik;
16. rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata 93 Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir
yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis; dan
17. kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan skripsi ini.
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Ucapan terimakasih yang sangat pribadi penulis sampaikan kepada
keluarga penulis, Ibunda (Nenih Surtika, S.Pd. SD.) dan Ayahanda (Jaka Suteja)
serta Kakak-kakakku (Diki Yulandi) dan (Dita Agustian, S.Pd., M.Pd.) yang telah
memberikan limpahan kasih sayang dan dorongan yang sangat luar biasa, selalu
mengiringi penulis dengan doa dan restunya serta tak pernah henti untuk selalu
memberikan motivasi, semangat dan dukungan baik moril maupun materil dari
awal kuliah sampai berakhirnya tugas akhir ini (SKRIPSI).
Tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga pengorbanan
waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan oleh semua pihak yang turut
membantu sehingga selesainya skripsi ini mendapat balasan yang berlipat ganda
dari Allah Subhanahu wata’ala. Aamiin.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
khususnya, dan bagi semua pambaca umumnya, serta dapat memberikan
perkembangan bagi kemajuan ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Biologi.

Tasikmalaya, Juni 2018
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