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Assalamu’alaikum wr. wb.
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridhoNya yang memberikan
kesehatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sekolah dan
Hubungannya Terhadap Hasil Belajar Biologi Pada Sub Materi Pokok Ekosistem
Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2012/2013”.
Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri
Medan.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima
kasih banyak kepada Bapak Drs. H. Ashar Hasairin, M.Si selaku Dosen
Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran – saran
kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi
ini. Kepada Bapak Drs. Djongken Simamora, M.Pd selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dan nasehat
kepada penulis selama perkuliahan. Kepada Ibu Dra. Rosita Tarigan, M.Pd, Bapak
Drs. Djongken Simamora, M.Pd dan Ibu Khairiza Lubis, S.Si, M.Sc selaku dosen
penguji yang telah memberikan masukan dan saran – saran mulai dari rencana
penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen
beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED. Penghargaan juga
penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bona Sihombing, M.Pd dan Ibu
Guru Biologi Dra. Rosmala Lubis SMA Negeri 3 Pematangsiantar yang telah
mengizinkan dan membantu serta meluangkan waktunya untuk penulis selama
penelitian ini.
Teristimewa penulis ucapkan untuk kedua orangtua yang penulis
banggakan Ibunda dan Ayahanda yang penulis cintai Tumise dan Poniman, kalian
adalah inspirasi dan motivasi terbesar penulis. Terima kasih banyak atas kasih

sayang, cinta dan doanya. Terkhusus buat adik – adik yang penulis sayangi, Devi
Anggita, Nurfajar Apriani dan Habib Ramdhanu yang selalu menemani setiap hari
- hari penulis. Yang tersayang, buat teman dan sahabat seperjuangan Pendidikan
Biologi B’09 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas
kebersamaan kita selama ini. Juga buat seseorang yang penulis sayangi, terima
kasih atas dukungan dan doanya yang menjadi penyemangat penulis sampai
akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi
ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi
ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam
memperkaya khasanah ilmu pendidikan.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Medan, Juli 2013
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