
KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang 

telah memberi  rahmat, taufiq dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat 

meyelesaikan tesis yang berjudul “ Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup dan 

Sikap serta Perilaku Mahasiswa FKIP UISU terhadap Kesadaran dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Medan” yang disusun untuk memperoleh 

gelar Magister Pendidikan Biologi Program Studi Pendidikan Biologi pada 

pascasarjana Universitas Negeri Medan. Shalawat seiring salam dipersembahkan 

keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam 

semesta. 

               Penulis meyadari bahwa penulisan tesis  ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

meyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya secara khusus penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Fauzyiah 

Harahap, M.Si. dan Bapak Dr. rer. nat. Binari Manurung, M.Si., selaku Dosen 

Pembimbing yang tidak henti-hentinya memberikan pengarahan dan bimbingan 

kepada penulis sejak awal penulisan sehingga selesainya tesis ini. 

           Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Syarifuddin, 

M.Sc.,Ph.D., Dr. Mahmud, M.Sc., Dr. Hasruddin, M.Pd., selaku nara sumber dan 

tim penguji yang telah memberi kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan 

tesisi ini. Kepada Dr. Rachmat Mulyana, M.Si., Drs. Puji Prastowo, M.Si., dan Drs. 

Zulkifli Simatupang, M.Pd., selaku validator ahli instrumen, yang telah banyak 

memberi  masukan saran untuk kesempurnaan instrumen penelitian. Ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen, 

staf adminitrasi, teman-teman se-angkatan, dan seluruh keluarga besar Program 

Studi Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang 

telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan.     
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              Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Drs. H. Mulia 

Sembiring selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 

Sumatera Utara, Hotma Tiolina Siregar, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 

Sumatera Utara dan Mira Wahyuni, S.Pd, M.Pd., beserta teman-temannya selaku 

dosen yang telah memberikan izin dan memfasilitasi, atas bantuan dan 

kerjasamanya sehingga terlaksananya penelitian ini. Secara khusus penulis juga 

menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada keluarga yang saya kasihi 

ayahanda H. Abdurrahman Daud (Alm)., Ibunda Hj. Nuraini Yusuf (Almh)., ayah 

mertua H. Abdurrasyid Yakup (Alm)., ibu mertua Hj. Khamsiah Yusuf., suami 

tercinta Ir. Mahdi Fuad Abdurrasyid., ananda Putri Suri Ashara., Raja Will Firdaus., 

Sunayama Sanna Surya., dan seluruh sanak saudara yang telah banyak memberi 

bantuan, berdoa, memberi motivasi, semangat serta kasih sayangnya dalam 

menyelesaikan tesis ini. Kepada teman-teman se-perjuangan Pendidikan Biologi 

terima kasih untuk semangatnya selama diperkuliahan, dan kepada semua pihak 

yang telah memberi masukan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu.          

              Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam peyelesaian 

tesisi ini, namun penulis meyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi 

isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi sempurnanya tesisi ini. Kiranya isi tesis ini dapat 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya. Amin. 

 

       Medan,           2013 

       Penulis, 
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       NIM.  8116173028 
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