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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas

berkat dan kasih karunianyalah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang direncanakan. Tesis yang berjudul “Efektivitas Penggunaan

Media Komputer Dan Media Buatan Pada Pembelajaran Inkuiri Dalam

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dan Kreatifitas Siswa Pada Materi Ikatan

Kimia Di SMK Kelas X. disusun untuk memperoleh Gelar magister Pendidikan

Kimia, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
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pihak-ketiga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Dr.

Simson Tarigan, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Ramlan

Silaban, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan,

bimbingan dan motivasi serta meluangkan waktunya kepada penulis sejak awal

penelitian hingga selesainya tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih

kepada Bapak Prof. Dr. Suharta, M.Si, Bapak Dr. Eddiyanto, Ph.D, dan Bapak

Dr. Mahmud, M.Sc, selaku narasumber dan tim penguji yang telah memberikan

kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Juga

kepada seluruh Dosen dan Staff Pegawai di Program Pascasarjana yang telah

membantu penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Bapak

Drs. Harun Nainggolan, selaku kepala Sekolah SMK Methodist 8 Medan yang

telah memberikan ijin tempat penelitian. Juga kepada Bapak Arjon Sitio,

M.Kom, Ibu Demak Nahulae, Elisabeth Manurung, S.Pd beserta teman-teman

guru di SMK Methodist 8 yang tidak tersebutkan satu per satu yang telah turut

membantu penyelesaian tesis ini.
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Selanjutnya penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan

terimakasih yang tak terhingga kepada  Ibu Tiominar Manurung dan Bapak

Parulian Aruan yang telah memberikan dukungan moril sejak awal kuliah

sampai selesainya penulisan tesis ini. Teristimewa juga penulis sampaikan

terimakasih kepada Jemry Simangunsong yang telah membantu dan memberikan

motivasi penuh kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Juga kepada

teman-teman: Faderina Komisia, Sonang Sitorus, Martianna Sianturi, Muliani

Panjaitan dan semua teman-teman angkatan XVIII Prodi Pendidikan Kimia.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam

penyelesaian tesis ini dan menyadari masih banyak kelemahan, untuk itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga

tesis ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi

dosen dalam  menambah khasanah ilmu pendidikan.
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