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 Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat-Nya lah penulis dapat 

menyelasaikan skripsi, dengan judul: “Hubungan Penggunaan Fasilitas terhadap 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Limapuluh Kabupaten 

Batubara Tahun Pembelajaran 2013/2014”.  

Selama dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi 

penulis namun karena banyak bantuan pula dari berbagai pihak skripsi sehingga 

ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menhaturkan rasa 

terimakasih kepada bapak Drs. Lazuardi, M. Si sebagai dosen Pembimbing 

Skripsi, yang telah memberi banyak kritik dan saran-sarannya kepada penulis dari 

semenjak memilih judul untuk diteliti penulis kemudian mulai dari menulis 

proposal sampai dengan menulis skripsi ini. Ucapan trimakasih juga disimpulkan 

juga penulis sampaikan kepada ibu Dra. Melva Silitonga, M.S, Dra. Msdiana 

Sinambela, M, Si, Dra. Riwayati, M. Si selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran penulisan skripsi ini. Tak lupa pula penulis hanturkan kepada 

bapak Drs, Zulkifli Simatupang, M. Pd selaku doen apembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis dari awal memasuki bangku kuliah, sgala keluh 

kesahpun diberi saran dan jalan keluar yang baik olehnya. Ucapat terimakasih 

kepada bapak Drs, Ridwan Alias Nazri Rafik selaku kepala sekolah SMA Negeri 

1 limapuluh Kabupaten Batubara dan bapak Reinhard Estrada Siahaan S. Pd 

selaku guru Bidang Studi Biologi di SMA Negeri 1 Limapuluh Kabupaten 

Batubara, yang sangat banyak memberikan masukkan yang berharga kepada 

penulis terutama dalam mengolah data statistik penelitian yang penulis lakukan 

dan juga memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam dunia mengajar 

selama berlangsungnya penulis melakukan penelitian. Teristimewa terimakasih 

kepada ayahanda M. Kasim dan Ibunda Jemie yang senantiasa memberikan 

kepercayaan, dukungan, do’a restunya, serta kasih sayang dan cinta yang tak 

terhingganya kepada penulis sehingga memberi penyemangat yang kokoh kepada 

penulis selama penulis melaksanakan penelitian hingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan dengan sebai-baiknya, serta kepada kakanda Majmi Mega Warni kakak 

pertama ku, abangda Majmi Adam Malik, dan kakanda Majmi Rohani juga adik-

adikku Majmi Muhammad Aminta dan Majmi Jadidi yang telah menjadi 



pembangkit minat penulis dalam menghilangkan rasa malas demi menyelesaikan 

skripsi ini, dan yang terakhir rasa terimakasih untuk para sahabat-sahabat yang 

telah turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, adapun mereka 

adalah  Angga, Fitri, Rahma, Laina, Yusnita, Mitra, Ana, Dedi, Mutia, Parla, 

Mustafa dan temen-temen Biologi Angkatan 2010 khususnya pada temen-temen 

Pendidikan Biologi C 2010 yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. 

Penulis telah melakukan upaya yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banay kekurangan dan kelemahan dalam 

penulisan skripsi ini baik dari segi isi maupun tata bahasa yang digunakan penulis 

dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis menharapkan kritik dan saran dari segala 

pihak yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Karena tak ada gading 

yang tak retak semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya Khasanah Ilmu 

Pendidikan. 
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