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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan berkatNya kepada penulis sehingga penulisan disertasi yang berjudul:

“Pengembangan Disain Pembelajaran Kontekstual berbasis Kesiapan Belajar untuk

Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa pada matakuliah Kimia Umum” dapat
diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan disertasi ini dapat diselesaikan,

oleh karena bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dari

relung hati yang paling dalam izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan

penghargaan yang tidak terukur nilainya, kepada;

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM, MKes, selaku Rektor Universitas Negeri Medan,

yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan di Program

Studi S3 Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Negeri Medan, yang telah memberikan saran-saran yang sangat berarti dalam

penyelesaian disertasi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, MS, selaku Ketua Program Studi S3 Pendidikan

Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan; perhatian,

dukungan, arahan, dan kemudahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang, MSc, PhD, selaku Pembimbing I yang tidak

mengenal lelah, tanpa batas waktu dan tidak pernah bosan membimbing, memberi

pengetahuan yang sangat berarti, memberikan motivasi dalam berbagai cara sehingga

penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Prof. Dr. Wesly Hutabarat, MSc, selaku Pembimbing II yang selalu

memberikan; perhatian, pengetahuan dan pengarahan dalam berbagai hal, antara lain;

tatacara penulisan, ketelitian dan konsistensi sebagai bagian dari kaidah ilmiah yang

digunakan sebagai acuan dalam penulisan disertasi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, MS, selaku Penguji dan Narasumber I, yang telah

banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti dalam berbagai kesempatan

sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk mendalami ilmu pengetahuan dan

penulisan disertasi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, MSi, selaku Penguji dan Narasumber II, yang telah

banyak memberikan pengetahuan dan sistematika penulisan karya ilmiah yang

digunakan sebagai acuan dalam penulisan disertasi ini.

8. Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, MSi, selaku Penguji dan Narasumber III, yang telah

banyak memberikan perhatian, dorongan, arahan dan masukan dalam penulisan

disertasi ini.
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9. Ibu Prof. Dra. Ir. Mery Napitupulu, MSc, Ph.D, selaku Penguji Luar dan Narasumber

IV yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat inspiratif dan objektif

yang berkaitan dengan presisi dan akurasi data di dalam disertasi ini.

10. Bapak/Ibu sebagai tim dosen pengampu matakuliah di Program Studi S3 Pendidikan

Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan pengetahuan

selama perkuliahan sebagai bekal dalam penulisan disertasi ini.

11. Bapak Dr. Asep Wahyu Nugraha, MSi; Ibu Dr. Ani Sutiani, MSi; dan Bapak, Freddy

Tua Musa Panggabean, S.Pd, M.Pd, selaku tim ahli yang telah memberikan pendapat

dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang

digunakan sebagai instrumen penelitian dalam disertasi ini.

12. Ibu Prof. Dr. Fauziyah Harahap, MSi selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri

Medan dan Bapak Dr. Ayi Darmana, MSi, selaku Ketua Jurusan Kimia yang telah

memberikan izin penelitian, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

13. Bapak/Ibu sebagai tim dosen pengampu matakuliah Kimia Umum yang telah

memberikan bantuan sewaktu pelaksanaan penelitian disertasi ini.

14. Seluruh teman-teman yang sedang dan yang telah menyelesaikan studi di Program

Studi S3 Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan, atas bantuan dan

motivasinya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

15. Keluarga tercinta; Fransisca S. W. Tobing, Pricilila D. L. Sinaga, Gracia Stella

Sinaga, dan Samuel Galileo Sinaga, yang telah banyak memberikan dukungan moral

dalam penyelesaian studi di Program Studi S3 Pendidikan Kimia Pascasarjana

Universitas Negeri Medan. “Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di

bawah langit ada waktunya” (Pengkhotbah 3:1).
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi

secara langsung maupun tidak langsung mulai dari penyusunan proposal,

pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa isi disertasi ini belum sempurna, oleh karena itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca demi perbaikan

disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya.

Akhir kata, atas segala; perhatian, motivasi, bimbingan, bantuan, kritik, dan saran yang

telah diberikan kepada penulis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan

yang berlipat ganda.

Medan, 08 Oktober 2021

Penulis,

Marudut Sinaga


