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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan untuk 

mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Medan 

(Unimed). 

Penyusunan skripsi ini telah melalui jalan yang panjang dan berbagai tahapan 

sesuai dengan prosedur standar yang berlaku di FMIPA Unimed, mulai dari tahap 

penentuan topik penelitian, penyusunan dan seminar proposal, pelaksanaan 

penelitian, penyusunan skripsi, dan ujian mempertahankan skripsi. Pemilihan topik 

penelitian didasarkan pada permasalahan masa kini terkait implementasi kurikulum 

2013. Penelitian ini ditujukan untuk memberi masukan guna perbaikan kepada 

sekolah yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 tersebut. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada 

Bapak Amrizal, S.Si., M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, 

motivasi, dan arahan yang luar biasa sehingga semua tahap dalam penyusunan 

skripsi ini dapat dilalui dengan baik. Ucapan terima kasih kepada Ibu Salwa Rezeqi, 

S.Pd., M.Pd., Bapak Drs. Muhammad Yusuf Nasution, M.Si., dan Bapak Dr. Mufti 

Sudibyo, M.Si., sebagai Dosen Penguji yang telah memberi kritik dan saran 

perbaikan mulai dari seminar proposal sampai pada tahap ujian mempertahankan 

skripsi, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga 

kepada Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata, M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik, atas bimbingan dan arahannya selama ini sehingga semua tahapan 

akademik dapat dilalui dengan baik, serta kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd., atas 

bantuan berharga melalui validasi instrumen penelitian. Penulis juga tidak lupa 

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepada SMAS Yapim Taruna Stabat, 

SMAS Bintang Langkat Stabat, dan SMAN 1 Stabat yang telah memberi izin 

penelitian dan Guru-guru Biologi di SMAS Yapim taruna Stabat, SMAS Bintang 
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Langkat Stabat, dan SMAN 1 Stabat atas bantuannya telah banyak memberi 

keleluasaan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.  

Teristimewa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda 

Mulyanto, Ibunda Winarni, Nenek Sopiah dan adik Siti Sarah Imelia yang selalu 

memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, dan yang selalu berdoa tak henti-

hentinya untuk penulis menyeleaikan skripsi ini. 

Terimakasih penulis juga mengucapkan kepada teman-teman satu bimbingan 

dalam menyusun skripsi Dhinta, Nurlaila, dan Okta, dan teman-teman di kelas 

Pendidikan Biologi F 2017 terkhusus Umay, Windy, Wendi, Idar, Ade, Saniya yang 

terus memotivasi dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan 

terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yakni Rojula, S.Hut., Nindi, Kakak 

Tia Damayanti S.Pd, Kakak Dian Larasati S.Pd, Bella Sintia Pratiwi, tidak lupa juga 

kepada Rosda Kartika yang setia menemani Penelitian, dan Ucapan spesial untuk my 

boy friend Mhd. Fauzi Tarigan, atas bantuan dan waktu yang kalian berikan selama 

ini untuk saya.  

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi 

isi, teknik penulisan maupun kuantitasnya yang digunakan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan 

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pengetahuan dan bidang pendidikan Biologi 
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