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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan  rahmat-Nya  kepada  seluruh  manusia  yang  ada  di  muka  

bumi  secara umum dan terkhusus bagi penulis sendiri. Sholawat serta salam 

kami haturkan kepada baginda Rosulullah Saw, sebagai tokoh revolusioner yang 

telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliyaan menjadi hikmah dan tentram. 

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi 

ini.  Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  skripsi ini  tidak terlepas dari 

berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan terkhusus 

kepada  Ayahanda  Bapak Abd. Azis M. dan  Ibunda  Ibu Rosmawati  yang  

telah  memberikan dedikasi, motivasi serta doa sehinnga penulis bisa 

menyelesikan penyusunan skripsi ini. 

Dengan segala ketulusan hati maka sepantasnya penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada: 

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M. Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang 

telah memberikan dukungan sar`ana dan fasilitas serta kebijakan yang 

mendukung penyelesaian skripsi penulis. 

2. Dr. Masdin M. Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan kebijakan. 
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3. Ir. Muragmi Gazali, M.Ed, Ketua Prodi Tadris Biologi sekaligus 

pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan, nasehat dan 

saran sehingga skripsi  ini dapat terselesaikan. 

4. Dr Jumarddin La Fua S.Si, M.Si dan Zainuddin S.Pd, M.Pd selaku penguji 

yang telah memberikan masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Ma’sud Achmad, S,Pd, M.Pd, Kepala Sekolah MAN I Kendari yang telah 

memberikan waktu dan fasilitas kepada penulis selama melakukan 

penelitian. 

6. Muis S.Pd, guru mata pelajaran biologi yang telah banyak memberikan 

masukan dan bantuan selama proses penelitian. 

7. Muhammad Syukur Hasan Sahria S.Pd, telah membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi saya dan selalu memberikan semangat dan arahan 

sehingga saya bisa selesai tepat waktu. 

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

Dengan segala do’a dan mengharap ridha-Nya, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, Aamiin… 

      Kendari, 02 Juli 2020 
                        Penulis 
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