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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kimia 

Terapan Berbasis Pendidikan Karakter Pada Prodi Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Almuslim Bireun Aceh” ini telah selesai disusun. Penulis menyadari 

bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan moril maupun materil dari 

berbagai pihak. Untuk itu, tak lupa penulis menyampaikan dan mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Prof.Dr.Ramlan Silaban, M.Si dan 

dosen Pembimbing II Bapak Dr.Mahmud, M.Sc yang selalu memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelsaikan tesis ini.  

Bapak Eddiyanto, Ph.D, Bapak Dr.Zainuddin Muchtar, M.Si, Ibu Dr.Retno Dwi 

Suryanti, M.Si selaku narasumber yang membantu penulis dalam penyempurnaan 

penulisan dan memberikan masukan guna kesempurnaan tesis ini. 

Kepada Bapak Rector Universitas Almuslim, Bapak Ir,T. M. Nur, M, Si 

sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim Bireun Aceh yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kampus yang 

Bapak pimpin dan Bapak Halus Satriawan, SP., M.Si sebagai Pembantu Dekan I 

Fakultas Pertanian, Ibu siti Zubaidah, S.Pt., MM   sebagai  Ketua Prodi 

Peternakan Ibu Ir. Zahrul Fuadi, MP, Bapak Drs Dwi Joko Kencono, M.Pd beserta 

seluruh dosen – dosen  di Fakultas Pertanian dan Mahasiswa Prodi Peternakan 

Unit A,B,C angkatan 2012/2013 yang telah membantu dalam melakukan 

penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

Seluruh para pegawai pasca sarjana yang telah memberikan kemudahan dan 

bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana UNIMED. 

 Teristimewa buat keluarga Besar penulis, Ibunda Ruwaida br. Harahap, 

Ayahanda Sarjuni, yang tersayang dina, kakak, abang,  yang telah sabar memberi 

dukungan dan materil, maupun doa - doanya bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini tepat waktu.  



iv 

 

Rekan-rekan mahasiswa prodi kimia Dyna, Sri Dewi, Hendra, Tika, 

Sabar, Sri Natalia, Elferida, Sisca, dan sahabat, teman, adek,   yang selalu 

membantu Dewi, Salman, Rina,  Nana, Melizar, Ainun, Badli, Suyit, Mudha,  

Yayuk, Septi, Uli, Rahmat, Zuhri, Afdal, Hanif. 

 

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas bantuan dan 

jerih payah yang diberikan dalam menyelsaikan tesis ini. Penulis telah berupaya 

semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari 

masih banyak kelemahan dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya sebagai bahan masukan dan informasi.  

  

 

       Medan,   Juli 2013 

       Penulis 

   

     

       Sri Rahayu Retnowulan 


