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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim..Alhamdulillaah..Alhamdulillahilladziibini’mati

hii tatimmusshaalihaat.. Syukur tiada terkira penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas 

segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang memberikan nikmat dan kesehatan dan 

kesempatan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Tesis dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah 

Berbantuan Multimedia Interaktif Lectora Inspire Pada Materi Kesetimbangan 

Kimia”, disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 

Pascasarjana UNIMED.  

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik karena telah dibantu oleh banyak 

pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. 

Murniaty Simorangkir, MS sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ajat Sudrajat, 

M.Si sebagai Dosen Pembimbing II serta kepada Ibu Dr. Ir. Nurfajriani, M.Si, Ibu Dr. 

Tita Juwita Ningsih, M.Si, Bapak Dr. Ayi Darmana, M.Si, dan Bapak Dr. Mahmud, 

M.Sc sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran yang membangun guna 

melengkapi isi tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Desi 

Yulian, S.Pd yang telah banyak membantu dalam administrasi dan kepada Kepala 

Sekolah, Guru, serta TU MAN 3 Langkat. 

Teristimewa saya ucapkan atas do’a, semangat yang pernah diberikan oleh 

Ummi tercinta, Dra. Hj. Naemah, M.Pd,I kupersembahkan semua ini sebagai bukti dan 

janjiku untuk menyelesaikan kuliah S2 ini, kepada Ayah tercinta, H. Ahmad Rajali atas 

segala pengorbanannya, dan kepada yang tersayang Suami tercinta, Torkis 

Dalimunthe, M.Pd yang telah banyak berkorban agar adindamu ini dapat 

menyelesaikan perkuliahannya dengan baik juga anak ummi tersayang, Talita 

Humairah Dalimunthe sebagai motivator terbesar ummi. Terimakasih juga penulis 

ucapkan kepada Adik penulis, Raudatun Hasanaah dan Alm. Rodiana Hidayati yang 

menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis.  
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Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis 

ini. Jika terdapat kelemahan dalam penulisan tesis ini, penulis mohon kritik dan saran 

yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat 

berguna dan bermanfaat dalam memperkaya ilmu pendidikan.  
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