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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya pada kita semua dan atas izin-Nya juga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Pengamatan Dengan 

Menggunakan Handout Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 

VIIA SMP Negeri 1 Bangkinang Tahun Ajaran 2016/2017” tepat pada waktunya. 

Skripsi ini dibuat merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh berbagai 

dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya 

kepada: 

Ibu Dra.Suryanti, M.Si selaku pembimbing utama yang telah banyak 

memberikan bimbingan, dukungan, penghargaan dan masukan-masukan kepada 

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ibu Prima Wahyu Titi 

sari, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya 

untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kesabaran, keikhlasan, serta 

ketulusan dalam membimbing penulis. 

Bapak Drs. Alzaber,M.Si selaku Dekan FKIP UIR dan Ibu Dr. Sri Amnah, 

M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UIR, Bapak Dr. Sudirman 

Shomary, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Dan Keuangan FKIP 

UIR dan Bapak H. Muslim,S.Kar., M.Sn selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan alumni FKIP UIR yang telah memberi izin kepada penulis 

sehingga terlaksananya penelitian ini. Ibu Laili Rahmi, S.Pd., M.Pd selaku Ketua 

Program Studi Biologi FKIP UIR. Bapak dan Ibu dosen FKIP UIR khususnya 

dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman- pengalamannya selama penulis mengikuti 

perkuliahan, para karyawan staf Tata Usaha FKIP UIR yang telah memberikan 

bantuannya.  
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Ibu Hj. Asnah, M, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangkinang 

dan Ibu Sri Afrilla S.Pd selaku guru bidang studi biologi serta majelis guru dan 

staf Tata Usaha yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis 

melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Bangkinang. 

Buat keluarga tercinta terutama Ayahanda Rizal dan Ibunda Dahlia  yang 

telah memberikan doa, dorongan, dan semangat kepada penulis baik secara moril 

maupun materil serta mencurahkan kasih sayang dan selalu medoakan penulis 

dengan tulus dan ikhlas yang tiada hentinya sehingga penulis dapat  

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Begitu juga seluruh keluarga besar yang 

senantiasa mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi yang tidak 

disebutkan satu persatu. 

Buat sahabat-sahabat penulis Azlansyah S.T, Desi Anggraini S.Pd, Fitri Yani 

DPR S.Pd, Nova Novianti S.Pd dan rekan- rekan seperjuangan angkatan 2012  

khususnya kelas B terimakasih kepada kalian semua atas motivasi dan 

kebersamaannya selama ini serta banyak memberikan saran dan dukungan dalam 

penulisan skripsi ini. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu atas dukungan yang tak henti hentinya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. semoga segala sesuatu 

yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dan mendapat berkah dari 

ALLAH SWT.   

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skrispi ini masih jauh 

dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena 

itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi 

kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, terimakasih. 
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