
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Analisis dan Standarisasi Buku 

Kimia SMK Kelas XII  berdasarkan standar isi KTSP”. Tesis ini disusun untuk memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan bagi mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari tesis ini belum sempurna 

sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis 

ini. 

 Selama penyusunan tesis ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi 

dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Drs. Manihar situmorang, M.Sc, Ph.D selaku 

pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmud, M.Sc selaku pembingbing II yang penuh kesabaran 

dalam memberi bimbingan, saran, nasihat, dan motivasi kepada penulis. 

 Terimakasih kepada para nara sumber Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban M.si, Ibu Dr. 

Iis Siti Jahro, M.Si, dan Bapak Dr. Marham sitorus, M.Si yang telah banyak mengkritik, 

membimbing dan mengarahkan penulis. Terimakasih kepada kepala sekolah yang berada di 

kota Tanjungbalai, Kabupaten asahan, Kota Medan yang telah memberi izin pada penulis 

untuk mengadakan penelitian. 

 Kepada Ayahanda (Alm) Munar Lubis dan Ibunda Hj. Rosmi Hayati Batubara terima 

kasih atas kasih sayang, perhatian, didikan, bimbingan serta doa-doa yang menyertai perjalan 

hidup penulis. Kepada kakanda siti Aisyah lubis, Mei gina sari Lubis, Lanna dewi lubis, Enni 

Suryani lubis, Nila Ariesha lubis, dan abanganda Pinrizki lubis, M.Ikhsan Lubis atas kasih 

sayang, perhatian dan motivasi kepada penulis. 

 Teman-teman prodi pendidikan kimia angkatan XVIII kelas B. Terimaksih atas 

motivasi, masukan dan kerjasama yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan 

satu persatu dalam tulisan ini, yang telah memberi bantuannya dalam penulisan tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. 
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