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Bapak  Drs. Abdul Hakim, Ibu Dra. Hj. Martina Restuati, M.Si dan Ibu Dr. Hj. 
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saran dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyusunan skripsi ini. Penulis 

juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra, Uswatun Hasanah, M.Si sebagai 

Kepala  Laboratorium  FMIPA. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 
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Ucapan terima kasih yang teristimewa buat orang tua tercinta, CH. 

Silitonga dan Ibunda tercinta S.R Simanjuntak, yang setiap saat memberikan kasih 

sayang, dukungan material dan spiritual yang tak ternilai dengan apapun di dunia 

ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Opungku T. Simanjuntak, 

adikku Chlisman Noviandro Silitonga, kakakku Rifka Silitonga dan Habib 
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Sitompul yang telah memberikan semangat dan doa. Dan seluruh keluarga yang 

telah mendoakan saya selama menempuh pendidikan. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Evalentina Nababan yang 

telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan mulai dari 

penyusunan proposal sampai penelitian serta Eka, Ulva, Kak Nova yang telah 

membantu saat penelitian. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan 
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat-Nya atas kebaikan 
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kesempurnaan skripsi. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik 
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                                                                                  Medan,   Maret 2015 

Penulis   

 

 

             Dame Silitonga 

                    4111220002      

 

 


