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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga penulis

dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh  Strategi Pembelajaran Inkuiri

(SPI) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis, Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi, dan  Aktivitas Siswa pada Materi Ekosistem di SMP Plus Darul Ilmi 

Murni” yang disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Biologi 

Program Studi Pendidikan Biologi pada Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Syarifuddin, M.Sc., Ph.D dan Dr. Syahmi Edi, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tesis 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd., Ibu Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si, dan Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd selaku penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan 

tesis ini. Terima kasih kepada Bapak Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd, dan Dr. 

Mufti Sudibyo, M.Si selaku validator ahli instrumen kemampuan berpikir kritis, 

dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ucapan terimakasih juga disampaikan 

kepada Kepala SMP Plus Darul ilmi Murni, seluruh guru, siswa/i atas bantuan dan 

kerjasamanya.

Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhitung 

besarnya kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Alm. Bahari effendi dan 

Ibunda Elseriani br. Sinaga yang selalu mendoakan penulis agar dapat 

menyelesaikan studi ini serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan 
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sumbangan moril, materil dan spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 

dengan baik sampai akhir penyusunan skripsi.  

Teristimewa terima kasih juga disampaikan kepada suami saya Edi 

Purwanto, M.PdI  beserta anakku Fauzan Maalik Alghibran yang telah banyak 

membantu dan memberi motivasi, semangat serta doa dalam menyelesaikan tesis 

ini. Kepada teman-teman seperjuangan Pendidikan Biologi kelas B Angkatan XX 

terimakasih untuk semangat dan kebersamaannya selama diperkuliahan. Dan 

kepada semua pihak yang telah memberi masukan kepada penulis yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari 

segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun demi sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya. Amin.
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