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Alhamdulillah,  puji  dan syukur penulis  ucapkan kepada Allah SWT atas

segala  rahmat  dan  kasih  sayang-Nya  yang  memberikan  kesempatan  dan

keringanan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi  berjudul  “Pengaruh  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Group Investigation

(GI) terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa Kelas X pada Materi Invertebrata

di  SMA Negeri  2  Percut  Sei  Tuan”  disusun  untuk  memperoleh  gelar  sarjana

Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
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pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran

kepada penulis  mulai  dari  awal  penelitian hingga dengan selesainya  penelitian

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Hasruddin,

M.Pd, Bapak Drs.  Mhd. Yusuf Nasution, M.Si, dan Ibu Dra. Uswatun Hasanah,

M.Si. sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran sehingga

penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  skripsi  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga

disampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai jurusan

Biologi FMIPA UNIMED yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Marsito, M.Si selaku

kepala sekolah dan Ibu Fitri Utami, S.Pd selaku guru bidang studi Biologi  yang

telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Percut

Sei Tuan. 

Teristimewa dan terkhusus penulis  sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda  Rusman Haryanto dan Ibunda  Sri  Astuti,  S.Pd atas

dorongan,  nasihat,  dan  doa  dalam  setiap  langkah  penulis,  terima  kasih  yang

sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang Khairunnisa Dwi

Ashary dan Alif Faishal Ashary yang telah memberikan dukungan dan semangat

kepada penulis, serta rekan seperjuangan di kelas Biologi Dik C 2014 yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari

segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat  membangun  dari  pembaca  demi  sempurnanya  skripsi  ini.  Kiranya  isi

skripsi  ini  bermanfaat  dalam  memperkaya  pengetahuan  dan  ilmu  pendidikan

khususnya Biologi.
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