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kepada Bapak Riko Marbun, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 

Medan, Bapak Sarohatua Sarumpaet, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 

Negeri 9 Medan, Ibu Halizah, S.Pd selaku guru bidang studi Biologi Kelas X MIA 

SMA Negeri 9 Medan, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, dan seluruh siswa 

kelas X MIA SMA Negri 9 Medan. 

 Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ibu  tercinta Masniati Hutabarat yang tiada henti memberikan doa, cinta, 

semangat, dan perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis. Kakak tersayang 
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Lastri Melayati Gultom yang selalu menguatkan lewat penghiburan dan doanya. 

Terimakasih juga kepada sahabat tersayang yang selalu memberikan nasihat dan 
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kepada UKMKP, yang selalu mendukung pertumbuhan rohani. PKK tersayang 

Kak Febriana Sinaga, S.Pd, serta teman-teman terkhusus (Endang simamora, Vina 
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