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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam 

semesta yang indah ini juga telah melimpahkan kasih sayang, kenikmatan, dan 

kemudahan tiada bertepi sehingga atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Peneliti menyadari sepenuhnya, terselesaikannya skripsi ini bukan karena dari 

hasil kerja keras peneliti sendiri tetapi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat 

secara langsung maupun tidak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih kepada rekan-rekan atas segala bantuan dan juga 

motivasi yang diberikan kepada penulis. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Ibu Dr. Ratna Komala, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktunya memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dengan penuh 

kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Ade Suryanda, S.Pd, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran, mengarahkan dan memberikan 

motivasi dalam meyelesaian skripsi ini. 

3. Ibu Nurmasari Sartono, M.Biomed sebagai dosen penguji I dan Bapak Refirman, 

M.Biomed sebagai dosen penguji II dan dosen pembimbing akademik penulis 

atas segala pendapat, saran, dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit, M.Si. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 

Biologi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan motivasi kepada 

peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kedua orangtua tercinta, bapak Jabman Nasution dan ibu Siti Raensah Lubis 

yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selalu mendoakan serta 

mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa selesai 

dengan baik. 

6. Kak Dhany, Kak Dika, Kak Isnin, Kak Talitha, Kak Arin sebagai kakak-kakak 

yang telah memperkenalkan penulis dengan dunia herpetologi serta memberikan 

masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Ciput, Damar, Kak Aisyah, Kak Dicky, Kak Fakhri, Kevin sebagai sahabat dan 

teman herping penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada 

penulis saat menyelesaikan skripsi ini.  

8. Semesta ku (Intan, Septa, Merda, Alfia, Attaki, Fauzia, Fathul, Sintia, Reiska) 

yang telah menjadi tempat untuk mencurahkan keluh-kesah selama penelitian.  

9. Keluarga besar KSP Macaca UNJ yang telah melatih juga mendidik penulis 

sehingga penulis dapat lebih mengenal ilmu-ilmu biologi, khususnya 

primatologi dan herpetologi, serta memberikan semangat dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Teman-teman kelas Pendidikan Biologi Reguler 2013 yang telah menjalani masa 

kuliah bersama peneliti selama mendapatkan materi perkuliahan di kelas. 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis 

maupun praktis demi kemajuan pendidikan selanjutnya. Penulis menyadari bahwa 

laporan ini masih jauh dari sempurna dan memiliki beberapa kekurangan. Oleh 

sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk melengkapi 

laporan ini. Terima Kasih. 
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