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penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Kepala SMA 
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selama penelitian berlangsung. 
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Saragih yang saya banggakan dan sayangi yang telah mendukung dari segi 
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Dan lebih khusus kepada teman-teman Pascasarjana Biologi Angkatan 

XXIII Kelas A_1, Al Khudri, Amrullah, Dewi, Dian, Dina, Elena, Erlia, Jhonas, 

Maiderawati, Mahfuzah, Raja Novi dan Sukma yang telah membantu dalam 

penyusunan tesis ini. 

Kiranya Seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan 

pada penulisan mendapat balasan rahmat, dan dilimpahkan rezeki. Penulis telah 
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