
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.  

 Skripsi berjudul ” Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Sub Materi 

Sistem Eksresi Pada Manusia Di Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Hinai Tahun 

Pembelajaran 2012/2013”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada 

Bapak Drs.H. Tri Harsono, M. Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Lazuardi, M.Si, Ibu Dra. Riwayati, M. 

Si, dan Bapak Ir. Herkules Abdullah, M.S, sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis mulai dari rencana 

penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si selaku dosen Pembimbing 

Akademik, dan Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA Unimed yang telah banyak 
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Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
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setiap langkah penulis, juga kepada adik tercinta Fitri Yani Rangkuti dorongan 

semangat dan pengertian selama ini.  

Terimakasih juga buat sahabat-sahabat terbaik stambuk 2009 khususnya di 

kelas Ekstensi’09 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

doa, motivasi dan semangat yang luar biasa kepada penulis. Banyak cerita selama 
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