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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar, Kepedulian terhadap 

Lingkungan dan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Pencemaran 

Lingkungan di SMA Negeri 1 Bendahara Aceh Tamiang”. Tesis ini disusun untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan pada Program Studi pendidikan Biologi. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan 

kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. rer. nat. Binari 

Manurung, M.Si dan Dr. Syahmi Edi, M.Si sebagai dosen pembimbing  yang 

telah memberi banyak bimbingan, arahan dan masukan mulai dari awal 

penyusunan hingga selesainya penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih juga kepada Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Sc, Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si, dan Dr. Hasruddin, M.Pd selaku tim penguji yang telah memberi 

kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. 

 Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Drs. Zulkifli 

Simatupang, M.Pd, Dr. Mufti Sudibyo, M.Si, dan Drs. Puji Prastowo, M.Si selaku 

validator. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala dan keluarga besar SMA 

Negeri 1 Bendahara Aceh Tamiang yang telah memberikan izin dan bantuan 

untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga yang teristimewa 

kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Nurdin, dan ibunda Juairiah,S.Pd, 

Adinda Muhammad Iqbal, SE, dan Muhammad Faisal, dan teman-teman 
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seperjuangan Pendidikan Biologi Dik B Pascasarjana yang membantu menyusun 

tesis ini, beserta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu. 

 Penulis telah berupaya dengan maksimal melakukan yang terbaik dalam 

penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat 

kelemahan dari segi isi maupun tata bahasa, karena itu penulis sangat 

berterimakasih untuk setiap kritik dan saran yang telah diberikan demi 

kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat dalam meperkaya 

khasanah berpikir bagi pembaca dan secara khusus bagi dunia pendidikan. Aamiin 

yaa rabbal’alamin. 
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