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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayang-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengembangan Buku

Ajar Mikrobiologi Pangan Berbasis Masalah” yang disusun dengan syarat untuk

memperoleh gelar Magister Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas

Negeri Medan, serta shalawat kepada Rasulullah SAW, semoga kelak kita

mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal’alamin.

Pada kesempatan ini segenap kerendahan hati penulis ingin

menyampaikan banyak terima kasih kepada ayahanda H. Rumadhon Harahap dan

Ibunda Hj. Zulfaridah Siregar, S.Pd serta dukungan abang-abangku Mhd. Edi

Syahputra Harahap, SST, dan Zulfadli Harahap, S.H serta adikku Irwansyah

Harahap, S.Kom yang telah bersusah payah memberikan doa dan semangat

hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan segenap kerendahan hati,

penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Fauziyah Harahap, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.

Hasruddin, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Prodi

Pendidikan Biologi, yang telah membimbing penulis membekali ilmu,

arahan dan motivasi sejak awal sampai akhir penulisan.

2. Bapak Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc. dan Bapak Ahmad Shafwan

Pulungan, M.Pd, selaku validator ahli materi yang telah banyak

meluangkan waktunya dalam membimbing dan membantu penulis dalam

penelitian.
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3. Bapak R. Mursid, M.Pd dan Bapak Dr. Rachmat Mulyana, M.Si,  selaku

validator ahli desain yang telah banyak meluangkan waktunya dalam

membimbing dan membantu penulis dalam penelitian.

4. Bapak Prof. Dr. rer. nat. Binari Manurung, M.Si, Bapak Dr. Syahmi Edi,

M.Si, dan Bapak Dr. Mahmud, M.Sc selaku dosen penguji yang telah

banyak memberikan saran dan masukan dalam perbaikan tesis ini, dan

juga Ibu Dr. Tumiur Gultom, M.P yang telah bersedia menjadi notulis

dalam ujian tesis ini.

5. Teman-teman angkatan XX kelas A dan B Program Studi Pendidikan

Biologi serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,

semoga Allah SWT melipatgandakan kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini memiliki kekurangan, oleh

sebab itu penulis mengharapkan masukan dan saran guna menyempurnakan

penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini

bermanfaat bagi orang lain yang membacanya terutama bagi mahasiswa/i Program

Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Medan, Juni 2016

Sri Rahmadani Harahap


