
KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini. 

Tesis berjudul "ldentiflkasi Miskonsepsi Guru IPA Biologi dan Siswa 

SMP Se-Kecamatan Medan Kota Pada Materi Pokok Fotosintesis". Penulisan 

tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Biologi, UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Herbert 

Sipahutar, M.Sc (Pembimbing I) dan Dr. Syahmi Edi, M.Si (Pembimbing II), 

sebagai dosen pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

saran-saran kepada penulis sejak awal sampai selesainya tesis ini. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hasruddin M.Pd., Prof.Dr.Ir. Ahmad Rafiqi 

Tantawi dan Dr. Fauziyah Harahap, M.Si. sebagai narasumber yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan untuk menyempumakan 

tesis ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. M. Badiran, 

M.Pd dan Dra. Cicik Suriani, M.Si, selaku validator. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada bapak kepala sekolah, guru-guru, dan staf pegawai pada SMP 

Se-Kecamatan Medan Kota yang telah membantu selama penulisan tesis ini. 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terbesar juga disampaikan kepada 

orang tua Drs. H. Agussalam Tambunan dan Hj. Siti Hafsah Siregar yang telah 

mendoakan dengan tiada hentinya dan memberikan dukungan secara moril 

maupun materil untuk kelancaran tesis ini. 

iii 



Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku M. Kemal Pasha 

Tambunan, Bosvin Abdalla Tambunan, dan Ichsan Anshori Tambunan yang tidak 

bosan-bosannya mendukung saya. 

Terima kasih juga disampaikan kepada Halimah Sakdiah Br Gultom, 

Novi Fitri Andika Sari, Roy Parsulian, Khairuna, Dermi Purba, Henni 

Panggabean. yang selalu memberikan motivasi dan telah menjadi saudara terbaik 

selama penulisan tesis ini, dan kepada seluroh mahasiswa pascasarjana Biologi A 

angkatan 2009 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Syahroni, S.Pd yang telah banyak 

memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca guna menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis liD 

bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memperkaya dunia pendidikan. 

IV 

Medan, November 2011 

Penulis 

Efrida Pima Sari Tambunan 

NIM. 809735004 




