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memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

dan memperoleh data dalam penyusunan tesis ini. 

5. Teman-teman seperjuangan Kelas A 2016 Program Studi Pendidikan Biologi 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah sama-sama 

berjuang dan saling menyemangati sejak dari awal kuliah hingga penyusunan 

tesis. 

6. Akhirnya ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan tidak terhingga, 

penulis sampaikan kepada Suami tercinta Abi Hasim Asngari, S.T., dan Anak-
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis 
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maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat 
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bagi penelitian selanjutnya. Aamiin. 
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