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KATA PENGANTAR 

Puji dan syulrur kebadirat Allah Subhonahuwata 'ala yang telah 

melimpahkan rahmat dan lwunia-Nya kcpoda penulis schingga dapat 

menye1esaWm tesis dengatt judul ".tulials KlllllpWUtl Perd•pgit Gu:ra 

BJoJoc1 SMA Neceri S.KDla Medu" disusun untuk memperoleb gelar 

Mqi.stc:r Peudidilam Biologi Program Pascasaijma Universitas Negeri Mcdao. 

Pemdis meny8dari babwa pcmtlissn t.csis b:d tidak alum dspat u:rsetesaikm 

deogan baik taz1pa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu peoulis ingin 

menyampeikan ucapan terima kaaih sedalam-dolamoya kepada scmua pihak yang 

tdah membmttu pewlis dalam menye1esaWm tesis it.d. 

Ucapan terima Wib aebcsar-besamya sccana khusus penulis sampai.kan 

kcpada: 

I. Rettor Uuiveni1as Negcri Medal:!, Baprat Prof. Ot. Sya-wal Gultom, M.Pd. 

2. DUektur Progxam Pascasarjl.lla Universitas Negeri Medan, Bapat Prof. Dr. 

3. Bapak Syari.fuddla.. M.Se .• Ph.D sebrgai dos&l pembimbi.ag I daa Bistm 

dirckalr I se& Bapak Dr. Hasruddin, M. Pd selaku pembimbing D dan Ketua 

Program Studi Pendidikan Biolo£i. yana telah banyak memberikan bimbingan , 

sndlm. awtivasi., seru duktmpmrya pdll pmalis sejU awal ssmpal dengan 

sclesainya pc:nulisan tesis ini. 

4. lbu Dr. Ely Djulia, M.Pd. 8apak Dr. ru. na1. Bi.nari Manurung. M. Si • dan 

Ibn Dr. Pauziyah Hmtlsp, M.Si. selaku IUII'aS~ ysng tdah ba:aylik 

mcmberikan saran dan masukan dalam penyemplJ1'1181W te:lii ini. 
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5. Ayabaada dan Iblmda tmayang, serta kabk dan abang yang telah memberikan 

doa. doronsan moril, dan mat.eril kepa.da penulis selama mcngilc:uti pendidikan 

sampai sdesai. 

6. Teman·teman angkatan XVI Kclas A Program Studi Pendidikan Biologi dan 

yang tcrkasih Muamar Khadafi serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan 

Mengingat kete:rbatasan kcmampuan dan waktu. penuli.s menyadari bahwa 

penulisan tcsis ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu dengan segala 

ke'laldaban bati, pc:mdi$ mc:tlgbarspkan S8tiW daa Jaitik yang memtmlgun dart 

berba&ai pihak. Sernoga tesis ini bamanf.aat bagi J)8nl guru biologi pada 

kb:usumya, dan mc:nambah kbazM.ab ilmu pengetahuan pada umumnya. 
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