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Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, 

Tuhan MAha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beriring salam juga 

disampaikan kepada junjungan umat muslim, Muhammad SAW. Atas rahmat dan 
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atas kasih sayang dan pengorbananmu selama ini ibu. Motivasi terbesar dalam 

hidup adalah semangatmu. Untuk ayah terhebat, Ahmad, terima kasih telah 

memberikan kepercayaan dan semangat untuk anakmu. Dan kepada adik 

tersayang Khoirina dan Fahmi juga abg terbaik Sukri Aldi, terima kasih atas 

dukungan dan kepercayaan kalian semua. Semoga Allah selalu memberikan jalan 
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selesainya  penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Syarifuddin, M.Sc., Ph.D, Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si, dan 

Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. 

3. Kepada Bapak Drs. Djongken Simamora, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 
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4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Biologi 

FMIPA Unimed yang telah membantu penulis. 

5. Kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Staf Pengajar di SMP Swasta 

Pembanguanan Galang terkhusus untuk Ibu Guru IPA kelas VII  Ibu Amaliah 

Damanik, S.Pd yang telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Teman-teman Biologi Ekstensi 2009, terkhusus untuk sahabat penulis dalam 

suka dan duka dan teman seperjuangan Yuna, Eva, Winda, beserta teman-

teman lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

7. Sahabat ekaligus saudara Zainuddin, S.Pd, Ummi Salamah Nasution, S.Pd, 

Hutri Purnama Sari S.Pd, Nurhidayah Lubis, S.Pd yang dari semester pertama 

kita selalu bersama, kompak, dan solid walaupun pada akhirnya kita selesai 

dengan waktu yang berbeda. 

8. Sahabat yang selalu ada selama dua tahun terahir ini Agung Putra Kurniawan, 

Agus Syaparudi, Melati Puspita Sari, dan Fitriani terima kasih atas semua 
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