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KATA  PENGANTAR 
 

 بـسم اللـه الرحـمن الرحـيم

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis persembahkan 

hanya kepada Allah SWT, karena dengan izin–Nya jugalah sehingga penulis 

dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam 

meraih gelar magister pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, walaupun 

dengan segala keterbatasannya.  Salawat dan doa tak lupa terkirim kepada Nabi 

Muhammad SAW, sebagai nabi pembawa risalah Islam dan membuka jalan 

menuju zaman yang terang benderang. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan pustaka maupun dalam 

data-data di  lapangan yang telah diperoleh, penulis menghadapi berbagai kendala, 

namun dengan kesabaran dan motivasi untuk menyelesaikannya, serta do’a 

kepada Allah SWT, alhamdulilah  tesis  ini dapat penulis selesaikan. 

Keberhasilan penulis dalam penyelesaian tesis ini, tidak terlepas bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang senantiasa membrikan 

bantuan, dukungan maupun motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mengucapkan terima kasih 

dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Elly Djulia, M.Pd. selaku 

Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd. selaku Pembimbing Tesis II 

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan motivasi mulai dari 

penyusunan proposal hingga penulisan tesis ini. Selain itu, ucapan terimakasih 

dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Marabangun Harahap, M.Si., Bapak Prof. Dr. Herbert 

Sipahutar, M.Sc., Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si. dan Ibu Dr. 

Fauziyah Harahap, M.Si. selaku narasumber yang memberikan masukan atau 
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sumbangan pemikiran sehingga menambah wawasan pengetahuan penulis dan 

lebih menyempurnakan hasil tesis ini. 

2. Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd. dan Ibu Fauziah Harahap, M.Si. sebagai Ketua 

dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi Sekolah Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Biologi yang telah 

membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu, pengalaman dan 

kematangan berpikir. 

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai beserta jajaran yang telah 

mendukung dan memberikan izin melakukan kegiatan penelitian ini 

dilingkungan kerjanya. 

5. Bapak Drs. Ponu Siregar sebagai Kepala Seksi Mapenda Kankemenag Kota 

Binjai yang mendukung sepenuhnya atas pelaksanaan penelitian tesis ini. 

6. Bapak Drs. H.M. Thoha Daulay, MM. sebagai Kepala Balai Diklat 

Keagamaaan Medan yang telah mengirimkan narasumber untuk kegiatan 

penelitian ini. 

7. Abangda Drs. Muhammad Halomoan, M.Pd., Abangda Drs. Luthfi Maulana 

Nasution, M.Pd., Kakanda Dandan Irawani Lubis, S.Ag. M.Pd. sebagai TIM 

Widyaiswara IPA Balai Diklat Keagamaan Medan yang telah membantu 

terlaksananya penelitian ini.  

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga atas 

bantuan moril dan materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 
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Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 

telah memberikan bantuannya, penulis menyerahkan semuanya kepada Allah 

SWT, semoga mendapat ganjaran yang setimpal di sisi-Nya. Amin.  

Dengan segala kerendahan hati,  penulis menyadari masih terdapat  banyak 

kekurangan. Oleh kerena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini 

dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca yang membutuhkannya. 

 

       Medan,         Oktober  2012 
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