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rahmat dan berkatNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis 
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Pengetahuan Alam Unimed. 
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Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. H. Muliadi, M.Pd sebagai Kepala 
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kelas XI dan XII MIPA khususnya kelas XI MIPA 1, XI MIPA 2 dan XII MIPA 6 

yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Teristimewa penulis berterima 

kasih kepada Ayahanda tercinta (Alm. Jamaliddin) dan Ibunda tersayang 

(Nurhayati), kepada kakak saya (Mahliga Riski, S.Pd) dan kedua adik saya 

(Hairani Riski dan Fahriansyah) dan seluruh keluarga saya yang senantiasa 

mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan studi di 
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Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya 
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dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi 
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