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 Tiada untaian kata yang lebih tepat selain puji dan syukur penulis ucapkan 

kepada Tuhan Yesus Kristus  yang luar biasa dalam membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini, juga atas segala mujizat dan berkatNya yang 
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2012/2013”, disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unimed. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Dra. 

Erlintan Sinaga, M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. Adriana Y.D Lbn Gaol, M. Kes, Ibu Dra. Riwayati, 
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Harsono, M.Si, kepada bapak/ibu dosen beserta staf pegawai yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi.  Juga kepada Kepala Sekolah dan Guru-

guru SMA Negeri 5 Medan, teristimewa kepada Guru Pembimbing Ibu L. 

Banjarnahor, S.Pd, M.Si yang telah banyak membantu dalam proses penelitian 

serta siswa siswi SMA Negeri 5 Medan yang bersedia meluangkan waktu untuk 

menjalani serangkaian prosedur dalam penelitian.  

       Teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada Ayahanda Welduin 

Nainggolan, Ibunda Diana Siburian, dan Kakanda Yuniarta Idayani Nainggolan, 

S.Pd serta Adinda Mona Putri Nainggolan dan Samuel Nainggolan atas semua 

kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta doa yang menyertai penulis. 

Juga penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat 
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disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai 

pada waktunya. 

 Penulis telah berupaya dengan 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. Kiranya isi 

skripsi ini bisa bermanfaat dalam memperkaya khasanah dalam ilmu pendidikan.  
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