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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada penulis hingga penelitian ini dapat 

selesai tepat pada waktunya. 
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Universitas Negeri Medan. 
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Prof. Drs. H. Mulia Sembiring selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing dan memotivasi penulis selama perkuliahan, Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Prof. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA 

Unimed.   
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Jurusan Biologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis 

selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak 
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Ibu Masnuribot, S.Pd selaku guru bidang studi biologi yang telah banyak 

membantu dan membimbing  penulis selama penelitian dan para guru serta staf  

administrasi yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis 

selama melakukan penelitian. 



 Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada 

Ayahanda Drs. Afner Azis Siregar dan Ibunda Raini Hasibuan, S.P yang telah 

ikhlas membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu 

mendoakan penulis sampai pada saat ini, buat adik-adik saya tercinta Romana 

Andelia Siregar dan Rivaldo Azis Siregar yang terus memberikan motivasi dan 

doa serta kasih sayang yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi di 

UNIMED. Teristimewa buat Muhammad Faizal Lubis S.Pd  yang cukup banyak 

berperan dalam memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada penulis hingga 

terselesainya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-
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