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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

menganugrahkan taufiq dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, 

ketekunan, kelapangan dan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Analisis Higher Order Of Thinking Skills (HOTS) Siswa XI IPA SMA 

Negeri 2 Pekanbaru pada Materi Sistem Ekskresi Tahun Ajaran 2017/2018”. Shalawat 

teriringkan salam tak lupa kita senandungkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yakni 

seorang manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah tercipta di muka bumi ini, semoga 

dengan seringnya bershalawat, kita akan mendapatkan syafa’atnya di yaumul mahsyar 

nanti.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan 

dan dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Sri 

Amnah, M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Mellisa, S.Pd,. M.P. selaku pembimbing 

pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi 

pengarahan dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta kesabaran tulus dan ikhlasnya 

dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.  

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh barbagai bantuan dan 

dukungan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., 

M.CL. selaku Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Drs. Alzaber, M.Si. selaku Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Ibu Dr. Sri Amnah, 

M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Laili Rahmi, M.Pd. selaku Ketua 

Program Studi Biologi seta Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau. 

Terima kasih kepada Ibu Desti, M.Si. sebagai Penasehat Akademik yang selalu 

memberikan arahan dan nasehat kepada penulis mulai dari awal perkuliahan hingga 

penulis menghadapi tugas akhir, serta seluruh dosen Program Studi Pendidikan Biologi 



iv 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

dan semangat belajar selama mengikuti perkuliahan. 

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Kasim selaku Kepala Sekolah 

SMA Negeri 2 Pekanbaru dan Ibu Dra. Anggreta selaku Wakil Kurikulum dan Ibu RR. 

Sri Rahayu S.Pd. selaku guru mata pelajaran Biologi serta jajaran Tata Usaha SMA 

Negeri 2 Pekanbaru yang telah memberi dorongan semangat serta memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menggali informasi yang 

penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, dan siswa-siswi SMA Negeri 2 

Pekanbaru yang telah memberikan rasa kekeluargaan kepada penulis. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk 

keluarga tercinta Ibunda tercinda Tengku Nuriah dan Ayahanda Agus Marjohan yang 

selalu memberikan perhatian, pengorbanan, serta rangkaian doa yang tidak pernah putus 

dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih 

untuk adinda Jully Santika yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan, serta 

doa yang tidak pernah putus kepada penulis, serta seluruh keluarga yaitu Alm H. Tengku 

Nontel, Hj. Nurida, Drs. H. Tengku Dahlan, MM, Tengku Arifi, SE.,MM, Tengku 

Muhammad Sulung, Tengku Abu Bakar, Tengku Nurhayati, S.Ag, dan Hj. Tengku 

Moriani, ST yang selama ini mendukung dengan segala motivasi dan doanya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat terbaik penulis yang selalu 

ada dalam suka dan duka yaitu Novi Silvia, S.Pd, Nadia Sagita, S.Pd, Novia Heryani, 

S.Pd, Nikmaman, S.Pd, Zulfan, S.Pd dan Harry Zulkarnain yang tidak henti-hentinya 

memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, dan kekeluargaan selama proses perkuliahan 

kepada teman-teman angkatan 2014 khususnya kelas E yang sama-sama berjuang dalam 

menyelesaikan perkuliahan. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, 

namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi upaya peningkatan 

kualitas dari skripsi ini. Akhirul kalam, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan 

segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 
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bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kritis kita 

dalam bidang pendidikan. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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