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Dr. Hasruddin, M.Pd dan Bapak Dr. Anggi Tias Pratama sebagai Validator Desain 

Pembelajaran yang memberikan saran dan kritik untuk membangun buku panduan 

lapang serangga penyerbuk tumbuhan terna di kota medan. Terimakasih kepada 

Dr. R. Mursyid, S.T., M.Pd sebagai Validator Design Layout dan Bapak Dr. 

Sriadhi, M.Pd, M.Kom, Ph.D yang masih meluangkan waktu untuk memberikan 

arahan untuk mempercantik tampilan buku panduan lapang serangga penyerbuk 

tumbuhan terna di kota medan.  



iv 
 

Ucapan terimakasih teristimewa kepada orang tua tercinta ayahanda Tohari, 

M.Pd dan ibunda Rusbiana, S.Pd yang merupakan sumber cahaya penerang dalam 
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dan doa yang tulus dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat 
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