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KATA PENGANTAR
ميحرلا نمحرلا هللا مسب

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga penulis telah dapat

menyelesaikan tesis yang berjudul " Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri dan

PBL Berbasis Pendidikan Karakter Pada Mata Kuliah Kimia Larutan Mahasiswa

Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry ".

 Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad

SAW beserta keluarga dan sahabatnya, berkat perjuangan beliaulah kita dapat

merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi seperti sekarang ini.

 Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena

itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua beserta keluarga yang telah memotivasi, mendukung dan membantu

penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

2. Direktur Pasca Sarcana, Asisten Direktur, dosen dan karyawan di lingkungan

Pasca Sarjana UNIMED yang telah membantu penulis untuk mengadakan

penelitian dalam menyelesaikan tesus ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si selaku  Ketua Prodi Pendidikan Kimia dan

sekaligus Dosen Pembimbing II
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4. Bapak Dr. Mahmud, M.Sc selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan

waktu guna mengarahkan dan membimbing serta memotivasi selama penulis

menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Muhibbuthabry, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN

Ar-Raniry dan Bapak Dr. H. Ramli, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Kimia

Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry  yang telah banyak membantu dan memberi

izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan

tesis ini.

6. Kawan-kawan seperjuangan yang telah bekerja sama dan belajar bersama -sama

dalam menempuh dunia pendidikan ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima

kritik dan saran yang sangat konstuktif dan membangun diri semua pihak untuk

kesempurnaannya. Dan atas bantuan semua pihak, penulis hanya dapat berdoa

semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda. 

Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh,  20 Agustus 2013
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