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KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji bagi dan syukur hanya kepada 

AllahYang Maha Sempurna dan Mengetahui segalanya. Atas rahmatNya tesis ini 

mampu penulis selesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Penulis 

menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, 

segala kekurangan dan keterbatasan penyusunan tesis ini tidak akan teratasi 

dengan baik oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka 

yang telah berjasa, yaitu kepada : 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Unimed; Prof. Dr. Bornok 

Sinaga, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Unimed, serta jajaran 

pimpinan di lingkungan program Pascasarjana Unimed. 

2. Prof. Dr.rer.Nat. Binari Manurung, M.Si, selaku pembimbing I yang penuh 

dengan kesabaran telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan 

kepada penulis dari proses awal penulisan hingga selesai. Dengan sifat yang 

kritis telah berhasil membentuk wawasan berpikir penulis dalam menyikapi 

dan mengatasi berbagai permasalahan. 

3. Dr. Fauziah Harahap, M.Si selaku pembimbing II. Dengan kharisma dan sifat 

kebijaksanaannya senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan 

memotivasi serta nasihatnya yang menyejukkan pada awal penyusunan tesis 

ini, dan dapat mengurangi beban psikologis penulis yang telah berkenan 

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dari proses awal 

penulisan hingga selesai. 

4. Dr. Hasruddin, M.Pd., Dr. Elly Djulia, M.Pd., dan Dr. Mufti Sudibyo, M.Si., 

selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik dan saran membangun 

bagi penyempurnaan isi tesis ini. 

5. Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd. dan Drs. Puji Prastowo, M.Si., selaku 

validator instrumen pengumpul data pada penelitian ini. 

6. Kepada saudara-saudaraku seangkatan di program S-2 Pendidikan Biologi PPs 

UNIMED yang telah berjasa dan banyak membantu penulis baik selama masa 

penulisan. 
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7. Kepada Bapak kepala SMA Negeri di Kota Langsa beserta guru-guru Biologi 

pada sekolah tersebut yang selama pelaksanaan penelitian menunjukkan 

kerjasama yang harmonis dan saling menunjang terutama dalam memberikan 

penilaian dan pertimbangan instrument tes hasil belajar dalam rangka 

keberhasilan penelitian ini. 

8. Kepada Suami, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua 

kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis agar senantiasa 

tabah, sabar, semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. 

9. Kepada abang dan adik, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

atas semua kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis agar 

senantiasa tabah, sabar, semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah disebutkan 

di atas yang telah berjasa membantu penulis dalam meraih cita-citanya yang mulia 

ini. Amin Ya Robbal Alamin. 

 

 

 

 Medan,  08 September 2016 
  
 Penulis, 
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