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penulis menempuh perkuliahan, Bapak dan Ibu dosen serta pegawai di jurusan 

Biologi FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan 

dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan kepada Ibu Dra. 

Asnawati Situngkir, selaku kepala sekolah SMA YAPIM Biru-biru Delitua,Ibu 

Elista, S.Pd selaku guru biologi di SMA YAPIM Biru-biru Delitua dan kepada 
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 Ucapan terima kasih teristimewa kepada Ayah terkasih Manutur 

Nainggolan dan Ibu tercinta Mutiara Sinaga yang begitu mengasihi dan 

menyayangi penulis, tulus dan sabar membimbing penulis, begitu kuat dan tabah 

membiayai  perkuliahan penulis dengan tidak henti-hentinya memanjatkan doa 

kepada Tuhan Yesus Kristus demi kesehatan, kemudahan, kelancaran dan 

kesuksesan penulis. Ucapan kasih yang teristimewa juga penulis sampaikan 

kepada abang terkasih Hermanto Nainggolan, Herwin Nainggolan, Herikson 
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dalam menyelesaikan skripsi ini.   
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segi isi, penulisan, maupun kualitasnya. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun untuk sempurnanya skripsi ini. 

 Akhirnya penulis berharap, semoga skrips ini dapat bermanfaat dalam 
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