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Skripsi berjudul “Perbedaan Hasil dan Aktivitas Belajar Siswa Dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Word Square dan Model Scramble Pada
Materi Sistem Ekskresi Manusia di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Selesai Tahun
Pelajaran 2016/2017” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
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Hasruddin, M.Pd selaku ketua jurusan Biologi, kepada Ibu Dra. Cicik Suriani,
M.Si. Selaku ketua prodi pendidikan biologi, dan kepada seluruh Bapak dan Ibu
Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA UNIMED yang sudah
membantu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sahren
Karo-karo selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Selesai, Bapak Marianto S.Pd,
Ibu. Nuriana S.Si. selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Selesai, kepada Ibu
Nurliana S.Pd dan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru beserta kepada siswa-siswi
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Ucapan terimakasih teristimewa kepada Bapak Rudi Susanto (Alm) dan
Ibu tercinta Nur Surya Ninta Br. Bangun yang begitu mengasihi dan menyayangi
penulis, tulus dan sabar membimbing penulis, begitu kuat dan tabah membiayai
perkuliahan penulis dengan tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Tuhan
demi kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan penulis. Serta kepada
adik saya Livia Lorenza dan Ardian Vernando, penulis mengucapkan terimakasih
atas doa, dukungan dan semangat yang selalu disampaikan. Ucapan terimakasih
juga penulis ucapkan kepada semua pihak, karena telah memberikan motivasi dan
doa kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari
segi isi, penulisan, maupun kualitasnya. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan
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