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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT, atas segala rahmat dan berkahnya yang selalu memberikan kesehatan 

kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. Adapun judul Tesis ini adalah “ Inovasi Bahan Ajar Kimia 

Inovatif Lambang Unsur dan Persamaan Reaksi SMK Kelas X Semester I dan 

Implementasinya”. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari 

peran serta berbagai pihak. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menerima 

banyak bantuan dari berbagai pihak yang disebabkan terbatasnya pengetahuan, 

waktu, dan dana yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S selaku Dosen 

Pembimbing I dan Bapak  Dr. Marham Sitorus, M.Si  selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, 

memotivasi, dan memberikan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan 

proposal, pelaksanaan penelitian sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. 

 Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ketiga narasumber Bapak 

Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si , Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si, Dr. Ayi 

Darmana, M.Si sebagai penguji yang telah memberi masukan dan saran –saran 

kepada penulis dan kepada seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Pendidikan Kimia 

Program Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis sehingga bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan motivasi 

penulis serta memberikan kemudahan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Sulaiman Nasution 

dan Ibunda Nur Aisyah beserta Adinda Mhd Ikhwan Syaputra, Rizki 

Hamonangan, dan Mei Dina Sari beserta seluruh keluarga yang telah memberikan 

Doa, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, dan dukungan baik secara moril dan 

maupun materi. 
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 Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah 

memberikan semangat dan inspirasi, rekan- rekan mahasiswa prodi kimia 

angkatan XXV terkhusus kepada seluruh rekan prodi pendidikan kimia kelas 

Reguler ”A” dan kepada Aulia Ansari Nst, S.Farm,Apt yang telah memberikan 

Doa dan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini memberi 

manfaat bagi mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan Kimia Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan khususnya jurusan kimia dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

       Medan,   08 Maret 2016 

       Penulis, 

 

       Putri Junita Sari  

 


