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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim.“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk 

tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan 

kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan amal saleh yang Engkau 

ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-

hamba-Mu yang saleh" (QS. An-Naml: 19). 

Segala puji dan syukur ku persembahkan bagi sang penggenggam langit 

dan bumi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tak lupa lantunan 

shalawat beriring salam ku persembahkan pada Rasulullah Muhammad SAW 

sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Adapun tesis ini berjudul 

“Pengembangan Perangkat Asesmen Autentik Berbasis Kontesktual untuk 

Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Keterampilan Proses Sains 

Mahasiswa pada Matakuliah Mikrobiologi”, yang disusun guna memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Biologi Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

Pada kesempatan ini seuntai kata ku ucapkan untuk kedua orang tuaku 

yang ku sayangi, Ayahanda Drs. Syaiful Bahri Nasution dan Ibunda Warnidah 

Lubis. Ananda persembahkan tulisan ini sebagai bukti cinta dan tanda baktiku. 

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat 

kuberikan agar setara dengan pengorbananmu padaku. Terimakasih atas segala 

yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan, semoga Ananda diberikan kesempatan 

oleh Allah untuk selalu membahagiakan Ayahanda dan Ibunda. Kepada kakakku 

tersayang Irma Sari Nasution, S.Pd., M.Hum dan abangku terkasih Muhammad 

Faisal Ansari Nasution, M.Pd, terimakasih untuk segala doa dan motivasi yang 

diberikan dan untuk kedua keponakanku Akhtar Al-Farabi Kamal dan Athirah 

Nawwarah Kamal, terimakasih sudah menjadi pelipur laraku. 

 Dengan kerendahan hati, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Si., M.Sc selaku 

dosen pembimbing, yang dengan tulus dan penuh perhatian memberikan arahan, 

bimbingan, motivasi dan waktunya kepada penulis sejak awal penulisan sampai 

selesainya tesis ini.  

Penulis juga menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Bapak Dr. R. 

Mursid, M.Pd, Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si dan Ibu Dr. Melva Silitonga, M.Si 

selaku narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam 

penyempurnaan tesis ini. Kepada seluruh Bapak dan Ibu tim ahli yang terlibat 

dalam pembuatan produk tesis ini Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd; Dr. Elly 

Djulia, M.Pd; Prof. Dr. M. Badiran, M.Pd; Dr. Martina Restuati, M.Si; Ahmad 

Syafwan Pulungan, S.Pd., M.Si; Prof. Dr. Retno Dwi Suyati, M.Si; Prof. Dr. 

rer.nat. Binari Manurung, M.Si; Drs. M. Yusuf Nasution, M.Si dan Endang 

Sulistiarini, S.Si., M.Si.Apt, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya 

atas saran dan masukan yang diberikan.    

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Biologi 

Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Si., M.Sc 

selaku Pembantu Dekan I atas izin penelitian yang diberikan di Jurusan Biologi 

Prodi Pendidikan Biologi FMIPA UNIMED serta kepada seluruh mahasiswa 
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prodi pendidikan biologi semester VIII yang terlibat, terimakasih atas bantuan dan 

kerjasamanya. 

Untuk para sahabat pejuang tesis, Dian Arisandy E.P.S, Putri Leo Martin, 

Fitria Nur Handayani, Nila Zusmita Wasni, Muhammad Ridho, Fitriana Siregar, 

dan Natalia Kristiani Lase, penulis ucapkan terimakasih untuk bantuan, dukungan 

dan motivasi yang diberikan. Kepada teman-teman di Pendidikan Biologi 2014 

Reguler A Pascasarjana, penulis ucapkan terimakasih untuk kebersamaannya. 

Kepada para sahabat terbaik ku Dwi Ridha Amalia, Nursyakilah dan Fauziah 

Balqis, terimakasih atas doa dan motivasinya. Semoga Allah memberikan 

kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik lagi dari ini.  

Menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah, 

semoga kita semua berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan serta 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.  

 

 

 

Medan,     Juni 2017 

Penulis, 

 

 

 

Latifah Nasution 

 


