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KATA PENGANTAR  

 

Bismillahirrahmanirrahim.   

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Kuasa dan  

Limpahan Rahmat Hidayah-Nya, baik berupa kesehatan maupun kesempatan 

sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Kemampuan 

Memecahkan Masalah Materi Pencemaran Lingkungan di SMPN 1 Rantau Utara” 

yang disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Biologi Program 

Studi Pendidikan Biologi pada Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

Dalam kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan 

ungkapan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. 

Dr. Ir. Ahmad Rafiqi Tantawi, M.S selaku dosen pembimbing II yang 

telah tulus dan gigih membimbing serta memberi motivasi yang kuat 

dalam penyusunan tesis ini. 

2. Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si, Bapak Dr. Mufti Sudibyo, M.Si, dan 

Bapak Dr. Idramsa, M.Si selaku narasumber yang telah banyak 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga menambah 

wawasan pengetahuan penulisan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Rer. Nat. Binari Manurung, M.Si dan Ibu Dr. Ely Djulia, 

M.Pd selaku validator tim ahli instrumen secara konten dan konstruk yang 

telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan 

instrumen penelitian ini. 

4. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan.  

5. Terimakasih yang tak terhingga besarnya kepada orang tua tercinta 

ayahanda tercinta ayahanda Amri, S.Pd, Ibunda Elisabeth, dan Istri 

tercinta Tri Andriani Harahap, Am.Keb, serta adik tersayang Marzuki 
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Afif, SP yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan serta 

mendoakan penulis selama menjalankan studi hingga selesai. 

6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 

XXII khususnya kelas B-1 serta semua pihak yang telah membantu yang 

tidak dapat disebut satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan 

yang sudah diberikan. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat 

dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutya ditingkatnya. Amin.  

 

 

Medan,    Nopember 2017 

Penulis, 

 

 

 

 

Kurnia Putra 

NIM. 8156174011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


