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menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa juga terimaksih kepada teman-teman 

seperjuangan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan khususnya 
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banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa penulisan 

yang mana dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat dalam penelitian 

pendidikan biologi dan bidang lainya terutama untuk umat manusia. 

 

 

Medan,     Januari 2022 

Penulis  

 

Dedi Anto S 

NIM. 8186174018 

 


