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Alhamdulillahirrabbil „alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia dan 

berkatNya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

Skripsi ini berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan Think Talk Write 

(TTW) pada Materi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) di Kelas X SMA Al-

Hidayah Medan T.P 2015/2016”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada Bapak Drs. Abd. Hakim Daulay, M.Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Drs. Toyo Manurung, M.Si, Bapak Drs. 

Nusyirwan, M.Si dan Ibu Elida Hafni Siregar, S.Pd, M.Si sebagai Dosen Penguji 

yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Lazuardi, M.Si 

selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan 

bimbingan selama menjalani studi, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku Ketua 

Jurusan Biologi, Ibu Dra. Cicik Suriani, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Biologi dan Staf pegawai di Jurusan Biologi yang telah banyak membantu dalam 

proses pengerjaan skripsi ini. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ayah tersayang Sulaksana, S.H, S.Pd dan Ibu tersayang Epi Asriani, S.H, S.Pd 

atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis yang tidak dapat diucapkan 

satu persatu selama perkuliahan di Universitas Negeri Medan ini. Penulis juga 

menyampaikan terimakasih kepada adik Suharmita yang telah memberikan 
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semangat kepada penulis selama perkuliahan serta kucingku terkasih Munchy dan 

Kuning yang telah mengeongi hari-hari penulis. Meow. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak Rizky Yusmalinda 

Purba, S.Pd yang telah membantu penulis mulai dari awal dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis juga berterimakasih kepada R yang telah membuat kenangan 

menyedihkan kepada penulis, penulis berharap agar R dapat bahagia selalu.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya dalam dunia 

pendidikan.  
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