
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, atas 

rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan hikmah kepada 
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Siswa “ ini telah selesai disusun. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan Kimia, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Medan.  

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sedalam – dalamnya kepada Ibu Dr. Iis Siti Jahro, M.Si (sebagai dosen 

pembimbing I)  dan kepada Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S (sebagai dosen 

pembimbing II)  yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan dukungan 
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kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si , 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia sekaligus narasumber, Bapak Dr. 
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narasumber, dan kepada Ibu Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si selaku dosen 

narasumber yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang positif dalam 

penyempurnaan isi dari tesis ini.  

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd , 

dan kepada seluruh dosen Program Pendidikan Kimia yang telah memberikan 

begitu banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta kepada Ibu 

Desi Yulian, S.Pd yang selalu membantu dan memberikan kemudahan bagi 

penulis dalam proses surat menyurat.  

Penghormatan suci dan rasa terima kasih serta cinta yang tak terhingga 

untuk suami, Pirman Mulatua Ritonga yang senantiasa membantu, memberikan 

dukungan, doa dan semangat sehingga proses penyelesaian tesis ini berjalan 

lancar. Teristimewa kepada anak tercinta, Humairah Fathin Izzati Ritonga yang 

telah menjadi penyemangat bagi penulis hingga tesis ini bisa selesai.  
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Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan  kepada 

Ayahanda Abdul Rasyid Rambe dan Ibunda tercinta Dahlia Sipahutar yang 

senantiasa memberikan doa, dukungan moral, kasih sayang dan material yang 

sangat berlimpah kepada penulis selama masa proses pendidikan.  

Tak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak 

Drs. H. Tambunan Sibuea, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, Kab. 

Labuhanbatu Utara yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis serta 
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Buat teman – teman seperjuangan angkatan XVI atas semangat dan 

dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita menjadi yang terbaik dan 

semoga kita menjadi orang – orang yang sukses serta mengamalkan ilmu yang 
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kesempurnaan, baik dari segi isi, tulisan, maupun kualitasnya. Oleh karena itu 

penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk 

perbaikan tesis ini dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya. 
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