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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, karena atas segala 

kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini 

dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Adapun judul tesis ini adalah 

“Pengembangan Buku Ajar Kimia SMA/MA Kelas XII Semester I Berdasarkan 

Kurikulum 2013”. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Master Pendidikan 

Kimia, Program Pascasarjana UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D., sebagai dosen pembimbing I dan Prof. 

Dr. Ramlan Silaban, MSi, sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai 

selesainya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada  

Bapak Dr. Mahmud, M. Sc.,  bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si., bapak Dr. Zainuddin 

Muchtar, M.Si., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dalam 

penulisan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada  seluruh Bapak 

dan Ibu dosen yang ada di Program studi Pendidikan Kimia Program Pascasarjana 

UNIMED.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff administrasi di 

PPs UNIMED, khususnya untuk kak Desi sebagai administrasi Prodi Pendidikan 

Kimia yang telah banyak membantu proses administrasi penulis dalam melaksanakan 

penelitian. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang, SMA Negeri 2 Sidikalang dan SMA Negeri 1 

Parongil serta para staf guru dan pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

 Teristimewa rasa terima kasih penulis ucapkan kepada Ayah, Ibu dan adik-

adikku(Alm. Ramona, Owen, Agnes, Lyra, Irene, Sapta, Nikolas, dan Gabriel) serta 
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keluarga yang senantiasa memberi dukungan doa dan dana dalam penulisan tesis ini. 

Terima kasih juga kepada teman-teman Pascasarjana Prodi Pendidikan Kimia kelas A 

angkatan XXII khususnya kepada kak Soraya dan kak Husna untuk dukungan 

semangat dan informasi kepada penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan 

buat seluruh rekan kerja di Bimbel SSC Medan atas motivasi dan semangat kepada 

penulis.  

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin 

dengan harapan untuk mencapai tujuan yang terbaik, namun penulis menyadari masih 

banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tatabahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi 

kesempurnaan penulisan tesis ini bagi para peneliti selanjutnya. Kiranya tesis ini 

bermanfaat untuk memperkaya ilmu pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan 

terimakasih. 
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       Penulis, 

 

       Leony Sanga.Lamsari Purba 
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