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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “Pengembangan Buku 

Panduan Lapang Materi Keanekaragaman Capung (Odonata) Berbasis Riset Pada 

Matakuliah Entomologi”, disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

Pada Program Studi Pendidikan Biologi Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

 Penyusunan dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa 

bantuan dari berbagai pihak. Banyak hal dan kegiatan yang telah dilalui untuk 

menyusun tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak 

Syarifuffin, M.Sc. Ph.D, selaku dosen pembimbing I  dan Bapak Dr. Ashar 

Hasairin, M.Si, selaku dosen pembimbing II, yang penuh semangat dalam 

membimbing dan memotivasi serta keiklasan waktu yang diberikan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan Terimakasih kepada Bapak 

Prof.Dr.rer.nat. Binari Manurung, M.Si selaku Narasumber I, Ibu Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si selaku Narasumber II, dan  Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si selaku 

Narasumber III, berkat kritik dan saran mereka lah tesis ini dapat disempurnakan. 

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Unimed dan Siti Rohana 

selaku administrasi prodi Dikbio yang tak bosan-bosannya membantu 

menyemangati dan juga kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan 

Biologi S2 PPs Unimed. Dan juga ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd selaku ketua jurusan Biologi FMIPA dan Ibu Dr. Martina 

Restuati, M,Si selaku Dekan FMIPA Unimed yang telah member izin penelitian 

selama penelitian ini dilaksanakan. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Tulang Basyaruddin 

Daulay, M.Kes selaku Dosen FIK Unimed yang telah membantu penulis dari awal 

perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tesis ini. 
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 Akhirnya dengan penuh rasa haru dan ketulusan hati penulis hantarkan 

terimakasih kepada orangtua yang saya sayangi  ayahanda terinta Khairil Azhar 

Lubis, S.Pd dan Ibunda tercinta Maimunah Daulay, S.Pd yang senantiasa selalu 

menjadi motivator dan memberikan dukungan terbaik serta doa yang barakah. 

Ucapan terimakasih kepada adik saya drh. Mizla Maulianisya Lubis, Azri Leili 

Agklia Lubis, S.Ars dan Destiyati Yulrima Lubis yang setia menyemangati dan 

memberikan saran terbaiknya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan  kepada Ujing Megawati 

Daulay, M.Si  dan Ir. Muhammad Azman Lubis atas doa dan dukungannya serta 

bantuan selama ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat tersayang dan 

terbaik Yenniwati Sinaga, Diah Kesumawati, Syafitri Aulia, Mei Sarah, Silvia 

Sabatini, dan Hafidatul Husna yang banyak mendukung, membantu dalam proses 

berfikir dan memotivasi penulis. Terima kasih buat dukungan dan doanya serta 

ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PPs Biologi Eksekutif B 

2016 dan teman seperjuangan sesama penulis yang saling memotivasi (Fitriatul 

Aspahani Sirait, Emy Hariati, Ayu Yusna, Nilawati, Ayyub JW, Ilham Hakiki 

Haharap, Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. 

 Menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya, tesis ini dapat bermanfaat dalam 

memperkaya pengetahuan bagi pembaca terkhusus dalam dunia pendidikan. 

 

       Medan,  Januari 2019 

       Penulis, 

   

 

       Nurul Sallia Mairiella Lubis 

 

 

 

 

 

 


