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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil`alamin wassalatu wassalamu`ala asrafil 

ambiyai walmursalin wa`ala alihi washabihi ajmain, Amma ba`du.  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah ilmu-Nya 

kepada kita semua khususnya kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan 

tesis ini dengan judul “ Pengembangan Buku Ajar Kimia Kelas XII Semester II 

Terinternalisasi Nilai-nilai Karakter”. Sholawat dan salam tidak lupa kita 

sanjungkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW yang telah membawa 

wahyu Alqur`an yang mulia dan mengajarkannya hingga kepada kita dimasa 

sekarang. Berkat beliau kita dapat hidup berkasih sayang dan saling menyayangi 

dengan sesama manusia tanpa memandang beda suku dan bangsa sehingga kita 

dapat hidup dalam bingkai toleransi beragama. 

Kata-kata penghormatan dan terima kasih saya ucapkan kepada Ayahanda 

Muhammad B.SH dan Ibunda tercinta Mardhiah S.Pd yang berkat dukungan dan 

dorongan semangat beliaulah saya mampu melangkah sejauh ini dengan berbagai 

tantangan atau ujian berat dalam hidup saya. Tanpa hadirnya dukungan dan 

bantuan orangtua tercinta mungkin saya tak akan mampu melanjutkan studi 

hingga memperoleh gelar Magister Pendidikan Kimia ini. 

Kemudian ucapan penghormatan dan terima kasih saya ucapkan kepada: 

Bapak Prof.Dr.Ramlan Silaban M.Si selaku ketua jurusan dan Narasumber tesis 

saya yang baik hati, yang telah banyak membantu hingga saya selesai menempuh 

pendidikan. 

Ibunda Prof.Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si selaku Narasumber dan dosen Pasca 

Sarjana UNIMED yang selama ini telah banyak mengajarkan ilmu yang 

dimilikinya kepada kami dan juga membantu hingga selesai. 

Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si selaku Narasumber dan Dosen Pasca Sarjana 

UNIMED yang selama ini telah banyak mengajarkan ilmu yang dimilikinya 

kepada kami dan juga membantu hingga selesai. 



iii 
 

Bapak Dr. Mahmud, M.Sc Selaku Pembimbing satu yang telah banyak 

mengajarkan ilmunya dan membantu bimbingan sejak awal hingga akhir 

penyusunan buku dan tesis ini. 

Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si Selaku Pembimbing dua dan Dosen kimia Pasca 

Sarjana UNIMED yang telah banyak mengajarkan ilmunya dan membantu 

bimbingan sejak awal hingga akhir penyusunan buku dan tesis ini. 

Ibu Desi dan Seluruh Staf Jurusan yang telah banyak membantu kami sejak 

awal perkuliahan hingga akhir. 

Yang saya sayangi dan cintai rekan-rekan / kawan-kawan seluruh angkatan 25 

kimia pasca sarjana UNIMED. Terima kasih, dan salam sukses untuk kita semua. 

Pepatah mengatakan waktu adalah pedang, waktu adalah uang dan saya 

menyebut waktu adalah senjata makan tuan. Semua pepatah ini mengarahkan kita 

pada masa yaitu bergantinya detik-detik,menit, jam hingga hari yang berganti 

menjadi bulan dan tahun. Setiap waktu yang kita jalani di dunia ini sebenarnya 

hanyalah mimpi dan hidup yang singkat ini eloknya kita sadari bahwa siapapun 

kita, apapun yang kita perbuat semua akan ada pertanggungjawabannya kelak di 

akhirat. Maka dari itu mari kita perbanyak membuat kebaikan dan berbagi 

kebahagian kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan. Hiduplah dengan 

kasih sayang dan tolong menolong antar sesama manusia tanpa adanya blok-blok 

yang mengarahkan pada kebencian antar sesama manusia. 
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