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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

rahmat dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Integrasi Strategi Pembelajaran dan 

Media Pembelajaran untuk Membentuk Karakter dan Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa SMA pada Pokok Bahasan Minyak Bumi״ , ini telah selesai disusun. 

 Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan moril 

maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan dan 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Dosen 

Pembimbing I yaitu Bapak Prof. Dr. Suharta, M.Si dan dosen pembimbing II yaitu 

Ibu Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis serta saran-saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Ramlan Silaban M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Pascasarjana 

dan sebagai penguji, Bapak Dr. Mahmud,M,Sc selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Kimia Pascasarjana dan sebagai penguji, serta Bapak Dr. Hasruddin, 

M.Pd selaku penguji yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis 

dalam penyempurnaan tesis ini. Kepada Prof. Dr. Ramlan Silaban M.Si selaku 

validator soal dan lembar observasi yang banyak memberi bimbingan dan 

masukan. Juga kepada seluruh dosen dan staff pegawai di program pendidikan 

kimia pascasarjana yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak terhingga 

kepada penulis sehingga bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan motivasi 

penulis serta memberikan kemudahan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Guboan, M.Pd 

selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Medan yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang bersangkutan serta 

ucapan terima kasih kepada guru-guru bidang studi kimia. Terima kasih juga 

penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yaitu 

Makharany Dalimunthe, Dina Fernata Purba, Ion Genesis Situmorang, Mahmuda 

Nasution, Nova Irawati Simatupang, Suyitratno, Mellyzar, Mutiara Nasution, 

k’Yusraini Nasution, k’Amalia Fitrah, Ainun Mardiah, b’Tengku Badlisyah, 

b’Hendra Leonardo Simanjuntak, Eka Desputra, Mangatur Simbolon, Ndameken 
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Tarigan, Syafitri Halifah, dan  Ahmad Yazid Harahap yang telah memberi 

motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

 Teristimewa buat kedua orang tua  penulis, Bapak P. Aritonang, Ibu E. Br. 

Sitompul dan buat Suamiku Johannes Marbun, S.Pd yang telah ikut serta 

membiayai perkuliahan serta memberi dukungan yang luar biasa serta keluarga  

mertuaku R. Marbun dan H. Br. Sihombing serta adik-adikku dan kakak- kakakku 

dan semua kelurga besar Marbun dan Aritonang yang telah memberikan 

dukungan moral dan moril, maupun doa-doanya bagi penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu.  

 Kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas kebaikan yang telah 

saudara semuanya berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 

tesis ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Amin. 

 

        Medan, 20 Juli 2013 

        Penulis, 

 

        Marni Aritonang 

        NIM. 8116142012 


