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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala berkat, kasih dan karunia-Nya yang senantiasa melindungi, menyertai,
memimpin dan membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyususnan
dan penulisan skripsi ini.
Adapun judul skripsi ini adalah Inovasi Pembelajaran Metode Konvesional
Dikombinasikan Dengan Metode Group Investigasi (GI) Pada Sub Materi Pokok
Sistem Ekskresi Manusia di SMA Negeri 1 Namorambe T.P 2013/2014. Yang
disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan biologi, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengentahuan Alam, Universitas Negeri Medan.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari
berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Mariaty Sipayung, M.Si. selaku Dosen
Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan, motivasi dan saransaran kepada penulis mulai dari rencana penelitian sampai dengan selesainya
penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra.
Martina Restuati, M.Si, Drs. Hudson Sidabutar, M.S dan Drs. Tri Harsono, M.Si,
selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis
juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si, selaku Pembimbing
Akademik telah memberikan bimbingan selama perkuliahan dan semua Dosen di
Jurusan Biologi yang telah banyak membimbing selama perkuliahan. Kepada
Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc. Ph.D selaku Dekan FMIPA, Bapak Prof. Dr.
Herbert Sipahutar, MS., M.Sc selaku Pembantu Dekan I, Kepada Bapak Drs. Tri
Harsono, M.Si dan Drs. Lazuardi, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris jurusan dan
seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai yang telah membantu penulis.
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Febriani Tri Dewi Bangun,
S.Pd, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Namorambe, Bapak Drs. Neken
Sembiring selaku guru biologi SMA Negeri 1 Namorambe dan Guru- Guru SMA
Negeri I Namorambe yang telah membantu penulis selama penelitian.
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Teristimewa kepada Ayahanda terkasih Makmur Sipayung, SH dan Ibunda
tercinta Jenny Masdelina Saragih, S.Pd yang begitu baik, sabar membimbing
penulis, mendoakan, memotivasi penulis dan bekerja keras membiayai
perkuliahan penulis hingga saat ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada
kakak dan abang penulis (Evi Vana Sipayung, Leo Hendra Sipayung, Satri Hardi
Sipayung, dan Siska Okta Paulina Sipayung) dan seluruh keluarga yang selalu
memberikan dukungan dana, doa

dan motivasi kepada penulis selama

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa kepada Putriana
Silitonga, Fransiska Sitorus, Isna Fauziah Harahap, Harrys Samosir, dan temanteman pemuda/i GKPS Namorambe, yang selalu mendoakan, memberi bantuan,
semangat, motivasi, penguatan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
Dan untuk teman sekelas penulis di UNIMED “Biologi Dik C 2010 forever”
yang selalu mendukung, dan memberi motivasi.
Seperti pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak” demikianlah
penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi,
penulisan maupun kualitasnya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan
saran dari pembaca yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi ini memberikan dalam memperkaya ilmu pendidikan pembaca
sekalian.
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