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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Syukur 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat 

dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh 

Model PBL Berbasis SAVI Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan 

Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Sistem Koordinasi di SMAN 1 Aek 

Kuo”. Tesis ini disusun guna memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, 

arahan, petunjuk, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala 

kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang 

setinggi-tingginya kepada bapak Prof. Dr. rer.nat. Binari Manurung, M.Si dan Ibu 

Khairiza Lubis, S. Si., M. Sc ., Ph.D. selaku pembimbing tesis yang telah sabar dalam 

membimbing, memberi masukan dan motivasi serta meluangkan waktu kepada penulis. 

 Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Prof. 

Dr. Martina Restuati, M.Si, bapak Dr. Ashar Hasairin, M.Si dan ibu Dr. Tumiur 

Gultom, MP selaku tim penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan 

untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada 

Kepala SMA Negeri 1 Aek Kuo Suyanto, S. Pd., M.Si dan Ibu Riry Nurrohmawati, S. 

Pd selaku guru biologi SMA Negeri 1 Aek Kuo atas kerjasamanya selama penelitian 

ini berlangsung. 

 Terimakasih kepada kedua orangtua, Ayahanda H. Agus Hamlet Azhar, ST dan 

Ibunda Hj. Nurbaiti yang saya banggakan dan sayangi yang telah mendukung dari segi 

material, moril dan doa. Abang saya Deddy Hariadi, SH dan adik saya M. Akbar 

Jayadi  yang   selalu   memberi  dukungan   dan  semangat kepada saya. Kiranya 

seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan pada penulisan mendapat 

balasan rahmat, dan dilimpahkan rezeki.  

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 

telah diberikan demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat dalam 

memperkaya khasanah berpikir para pembaca dan secara khusus bagi dunia pendidikan. 
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