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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Laboratorium dan 

Pelaksanaan Praktikum Siswa SMA di Kabupaten Deli Serdang” ini telah selesai 

disusun. Tesis disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Dan tak lupa pula shalawat 

beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga dengan 

memperbanyak shalawat kepada Beliau kita tergolong umatnya yang mendapat 

syafaat di yaumil mahsyar. Amin 

 Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan moril 

maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan dan 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dosen pembimbing I, Bapak Eddiyanto, Ph.D. dan dosen pembimbing II, 

Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc, Ph.D.  yang selalu memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis 

ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Bapak Dr. Mahmud, M.Sc dan Bapak 

Dr. Marham Sitorus, M.Si selaku narasumber yang banyak membantu penulis 

dalam penyempurnaan penulisan dan memberikan masukan guna 

kesempurnaan dari tesis ini. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UNIMED yang telah mencurahkan pikiran 

dan tenaganya untuk para mahasiswa/i. 

4. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin penelitian di 

daerahnya. 

5. Bapak Kepala sekolah, guru-guru kimia, laboran dan staf pegawai  dari SMA 

N 1 Lubuk Pakam, SMA N 2 Lubuk Pakam dan SMA Darul Ilmi Murni yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

sekolahnya. 
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6. Teristimewa buat keluarga penulis, Papa H. Sugeng Priyadi, mama Nurhayati, 

dan adik Prasetya Yudhistira. Juga buat Bapak dan Ibu mertua Sahdan 

Hasibuan dan Romlan. Tak lupa juga buat suami tercinta Marakim Hasibuan, 

ST dan buah hati kami Calista Salsabila Hasibuan yang telah memberikan 

dukungan moral dan materil maupun doa-doanya bagi penulis sehingga bisa 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

7. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan semoga kebersamaan dan 

kekeluargaan yang kita lalui dapat selalu terjaga. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

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

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Kiranya isi 

tesis ini bermanfaat kepada siapa saja yang membacanya dan juga bermanfaat 

bagi ilmu pendidikan khususnya kimia. 

 

        Medan,   April 2016 

         Penulis 
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