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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Perbandingan Model Pembelajaran 

Kooperatif (Jigsaw II dan STAD) dengan Konvensional Terhadap Hasil Belajar, 

Kemampuan Mahasiswa Mengemukakan Pendapat, dan Menjawab Pertanyaan 

Tingkat Tinggi di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan” dengan baik dan 

sesuai waktu yang direncanakan. Tesis ini disusun guna memperoleh gelar 

Magister Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Biologi, Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Shalawat dan salam dipersembahkan 

keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

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

kerendahan hati mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih 

secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, 

M.Sc. dan Ibu Dr. Fauziah Harahap, M.Si., Selaku dosen Pembimbing yang 

telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis sejak 

awal penulisan hingga selesainya tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

Bapak Syarifuddin, M.Sc., Ph.D., Ibu Dr. Ely Djulia, M.Pd., dan Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd sebagai Narasumber atau tim penguji yang telah memberikan 

kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah 
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Tapanuli Selatan, seluruh staf pengajar serta mahasiswa atas bantuan dan 

kerjasamanya. Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 

orangtua tercinta, istri serta anak-anakku yang selalu mendoakan penulis agar 

dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan dengan memperoleh gelar 

Magister Pendidikan. Teristimewa terimakasih yang sedalam-dalamnya juga 

diucapkan kepada teman-teman Angkatan XVI yang telah memotivator selama 

penulis menempuh studi hingga meja hijau seperti saat sekarang ini. 

Kiranya seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan 

pada penulis mendapat balasan rahmat, hidayah dan limpahan rezeki di dunia dan 

akhirat. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari 

segi isi maupun tata bahasa, karena itu penulis sangat berterimakasih untuk setiap 

kritik dan saran yang diberikan demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini 

dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah berpikir bagi pembaca dan secara 

khusus bagi dunia pendidikan. Amin  
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