
iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

berkat dan penyertaanNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis

sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu

yang telah direncanakan.

Tesis yang berjudul “Pengembangan Penuntun Praktikum Terintegrasi

Model Inquiry Based Learning pada Pembelajaran IPA Terpadu Kelas VIII SMP

Semester Ganjil sesuai Kurikulum 2013“ disusun untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar master pendidikan kimia di Program Studi Pendidikan Kimia,

Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr.

Ramlan Silaban, M.Si. dan Dr. Mahmud, M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang

telah memberikan banyak ilmu dan saran yang sangat berguna untuk penyelesaian

tesis ini. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si., Bapak

Dr.Zainuddin Muchtar, M.Si., dan Dr. Marham Sitorus, M.Si., selaku dosen

narasumber yang telah memberikan nasihat, saran, komentar dan perbaikan untuk

melengkapi tesis ini. Selain itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada

kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu; SMP Negeri 1

Dolok Masihul, SMP Negeri 2 Dolok Masihul, SMP Negeri 3 Dolok Masihul, SMP

Negeri 1 Serbajadi, SMP Negeri 2 Sei Rampah, dan SMP Swasta Lentera Harapan

Medan.

Teristimewa ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang

tua yang luar biasa, Ayah terkasih Januar Siahaan (+) yang selalu ada di hati dan

Ibunda Rismawalina Samosir, terimakasih untuk jerih payah selama ini karena telah

menjadi orang tua terbaik yang telah memberikan dukungan moril dan materil

kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Teristimewa juga

penulis ucapkan kepada keluarga terkasih, Op. Christian Samosir, Simon Silalahi,

Mei Samosir, Yefta, Jojor Samosir, Alfred Toh, Verawati Samosir, sebagai

keluarga, om dan tante yang selalu ada untukku. Ucapan terimakasih juga

dihaturkan untuk yang terkasih Bambang Enra Priando Purba atas motivasi dan

ketulusan dalam membantu menyelesaikan tesis ini. Terimakasih juga diucapkan



iv

untuk seluruh teman-teman di kelas Pendidikan Kimia Eksekutif B2 2015 dan
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