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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul 

“Pengembangan Penuntun Praktikum Kimia SMA Kelas XI Terintegrasi 

Pendidikan Karakter”. Adapun penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat 
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for me “G-R”, thank you for your love,  begitu juga kepada saudara – saudaraku 

Kak Ema, Bang Daus, Bunda Ipah, Om Iwan, Om Edi, maya serta seluruh 

keluarga atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan. Kepada sahabat – 

sahabat seperjuangan di Kimia Eksekutif B-1 2014 yang juga memberikan 

semangat kebersamaan, kenangan yang indah untuk penulis, Weni, Heru, Vera, 
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