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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan.  

Tesis ini berjudul: “Pengembangan Lembar Kerja Materi Jamur pada Makanan 

Berbasis Inkuiri Kontekstual Terhadap Keterampilan Proses Sains, Sikap Ilmiah dan Berpikir 

Tingkat Tinggi Mahasiswa Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Tapanuli 

Selatan”, disusun untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Pendidikan Biologi. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing  Tesis 1, dan Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si 

sebagai dosen pembimbing tesis II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-

saran kepada penulis sejak awal pembuatan proposal dan penelitian sampai dengan selesainya 

penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Fauziyah Harrahap, 

M.Si., Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rafiqi Tantawi, M.Si, dan Bapak Prof. Dr. Rer. Nat. Binari 

Manurung, M.Si., selaku Dosen Penguji I, II, III yang telah memberikan masukan dan saran 

dalam penyempurnaan tesis ini. Penghargaan sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak 

Muhammad Darwis Tanjung, M.Pd FMIPA di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 

dan ibu Melvariani Batubara, M.Si,. M.Pd selaku dosen Mikrobiologi, serta Staf Tata Usaha 

di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan 

telah banyak membantu selama penelitian ini dilaksanakan.  

Teristimewa penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

orang tua tercinta, Ibunda Nurindrawati Dalimunthe yang tiada hentinya mendo’akan 

anaknya di setiap sujud-sujudnya di setiap waktu dan Ayahanda Sawaluddin Siregar, yang 

senantiasa memberikan motivasi baik secara moril dan materil, serta doa yang tulus kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi di UNIMED.  Beserta seluruh keluarga abang dan kakak-

kakakkuh (Muhdin Siregar, Nawiruddin Siregar, Nurhasanah Siregar, Nurhanifah Siregar, Dom-dom 

Syarifah Harahap, Renni Zubaidah Dalimunthe) yang selalu memberi semangat. Dan tak lupa 

penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang juga sangat berperan dalam 

penyelesaian kuliah ini (Nanda Eska, Chairany Riska, Khoirunnisah, Tiara Linda, Berliani)  

dan juga sahabat saya Nina Lestari Tampubolon terimah kasih atas motivasinya. Buat adik-

adik teman kost : Ummi, Reza, Mila, Leni, dan Fitri  terimakasih banyak atas pengertiannya 
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dan terimakasih buat teman-teman Biologi Ekstensi (B2) 2015 yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan hingga selesainya tesis ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin mencoba memberikan yang terbaik 

dalam menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari bahwa tesis ini belum bisa disebut 

sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa 

penulisannya yang mana dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat dalam penelitian pendidikan 

Biologi dan bidang lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medan,  18  Januari 2018 

 Penulis 

  

 

 Nurjamiah Siregar 

 NIM. 08156174028 

 

 

 


