
KATA PENGANTAR 

 

  Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Pengaruh  Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah Bermediakan Internet Terhadap Hasil Belajar dan Karakter 

jubermadita pada Materi Asam Basa Siswa  SMA di Kota Binjai” ini telah selesai 

disusun. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan 

moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, tak lupa pula penulis 

menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Prof.Dr. Ramlan Silaban,M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan Kimia 

Pascasarjana sekaligus sebagai pembimbing I dan Dr. Mahmud, M.Sc selaku 

Sekretaris Prodi Pendidikan Kimia Pascasarjana sekaligus sebagai pembimbing 

II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

2. Dr. H. Hasruddin, M.Pd, Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si, dan Dr. Iis Siti Jahro, 

M.Si yang banyak membantu penulis dalam penyempurnaan penulisan dan 

memberikan masukan guna kesempurnaan isi dari tesis ini. 

3. Susianto, S.Pd, M.Si Kepal Sekolah SMA Negeri 1 Binjai yang telah 

memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan di 

Pascasarjan Unimed.   

4. Kepala sekolah SMAN 1,SMAN 3, dan SMAN 4 Binjai yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang 

bersangkutan, dan guru-guru yang telah membantu dalam melakukan 

penelitian sehingga penelitian dapat berjalan lancar. 

5.  Seluruh para pengawai Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan dan 

bantuan kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjan Unimed. 

6. Teristimewa buat keluarga penulis, suami (Rahim) dan ananda  (Tya dan 

Aditya), Ibunda Masniari Harahap, Ayahanda Ali Gusti Siregar (alm), kakak, 

abang dan adik yang telah sabar member dukungan moral dan materi, maupun 

doa-doanya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis 

ini tepat waktu. 

7. Teristimewa ucapan terima kasih kepada Chotnida Damayanti Hasibuan teman 

satu kelas yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Kimia angkatan XXII (Siti, Novi, 

Vina, Ikrima, Harry, Susilo, Emmy, Elisabeth, Azhary, Husna, Soraya,dan 



leony) yang telah memberikan bantuan berupa semangat, ide dan pendapat 

dalam menyelesaikan penelitianini. 

9. Taklupa pula penulis ucapkan bagi Kak Desi selaku pengawai di Prodi Kimia 

yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis selama 

perkuliahan di Pascasarjan Unimed 

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas bantuan dan  

jerih panyah yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis telah 

berupanya semaksima mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis 

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

penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

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

memerlukannya sebangai bahan masukan dan informasi. 
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        Erni Juliani Siregar 

 

 


