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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Kimia Materi 

Larutan Asam dan Basa  Berbasis Chemo-Edutainment  Untuk Siswa SMK  TI 

kelas XI”. Adapun penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelas Magister Pendidikan  Kimia pada Program  Studi Pendidikan 

Kimia di Universitas Negeri Medan. 

 Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak terkait 

yang  membantu penyelesainnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga 

penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S. selaku  Dosen 

Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Wesly Hutabarat, M.Sc. selaku Dosen 

Pembimbing II yang sangat banyak memberikan bimbingan dengan penuh 

kesabaran, memotivasi, dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan 

proposal sampai selesainya penulisan tesis ini. 

 Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Dr Ramlan 

Silaban, M.Si, Bapak Dr. Mahmud, M.Sc, Bapak Dr. Simson Tarigan, M.Pdselaku 

narasumber  dan penguji yang memberikan banyak masukan dan saran-saran 

kepada penulis dan seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Pendidikan Kimia yang 

memberikan ilmu pengetahuan, wawasan sehingga  membantu penulis dalam 
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menyelesaikan tesis ini, Staf Administrasi Desi, para sahabatkelas B1, khususnya 

Heru, Allied, Vera, Lamtiar, Fitri, Heni, Arifin, Wulan, Yuni, Mashitah yang 

memberikan motivasi dan dukungan membantu kelancaran penelitian ini. 

 Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala SMK Negeri 1 

Stabat, Wakil Kurikulum, teman-teman guru, khususnya Ainur, Sakinah, M,Azhar 

ariawan, Nurbaiti dan staf administrasi SMK Negeri 1 Stabat yang telah 

memberikan bantuan dan kerjasama dalam penelitian ini. 

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 

Suami Jafni Hendri, S.Kom, Ananda M.Ridwan Frastiya dan Sultanul Farhan, 

Ibunda Saminah beserta seluruh keluarga yang telah memberikan segala kasih 

sayang, doa, dukungan, pengertian dan pengorbanan baik secara moril maupun 

materi. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis 

ini , untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun masih dibutuhkan untuk 

kesempurnaanya. Akhirnya , penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca  khususnya dalam memperkaya khasanah pendidikan. Amin. 

 

Medan, Agustus 2016 

Penulis, 

 

Chairiah 

 


