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selama penelitian berlangsung dan seluruh guru beserta staf di SMP Swasta
Asuhan Jaya Medan untuk semua bimbingan dan bantuannya selama penelitian.
Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang menjadi motivasi bagi penulis untuk
memberikan yang terbaik, memberi kasih sayang Do’a, dorongan, semangat serta
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dukungan moral dan material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di
UNIMED. Serta kepada abang, kakak, adik, seluruh keluarga dan saudara-saudara
dan kepada sahabat dekatku yang tak hentinya memberikan semangat dan
bimbingan untuk penulis dan untuk teman seperjuangan di Bio DIK C 2010.
Begitu juga dengan teman-teman PPL di SMP Negeri 1 Air Putih, Indrapura. Dan
seluruh pihak yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu per satu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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
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skripsi ini bisa bermanfaat dalam memperkaya khasanah dalam ilmu pendidikan.
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