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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapakan kehadirat Allah S.W.T, atas 

rahmat dan karunia Allah yang memberikan kesehatan dan hikmah kepada penulis 

sehingga ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Tesis  ini berjudul “Analisis Implemetasi Kurikulum SMK Kimia 

Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Dunia Industri” disusun untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan Kimia, Program Pascasarjana, Universitas 

Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak - banyak terima 

kasih kepada : Bapak Eddiyanto, Ph.D, sebagai Dosen Pembimbing tesis I dan 

Bapak. Dr. Simson Taringan. M.Pd sebagai Dosen Pembimbing II  yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan tesis  ini dengan baik, terima kasih yang sangat tak 

terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Ibu Dr. Iis Siti Jahro, 

M.Si dan Bapak Dr. Mahmud. M.Sc, selaku Narasumber yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis  ini. Juga Ketua dan 

sekretaris Jurusan Kimia atas semua kemudahan yang diberikan dan ucapan 

terima kasih kepada Desi Yulian, S.Pd yang selalu membantu dalam proses surat 

menyurat. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada direktur Program 

Pascasarjana, dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua dosen yang 

telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan dan memberikan contoh yang 

baik. 

Ucapan terima kasih yang begitu banyak penulis ucapakan kepada 

Ayahanda ku tercinta Bapak HAlim Sinaga dan Ibunda ku tercinta Ibu Latifah 

hanum, S.Pdi, yang memberikan do’a, dukungan moral, kasih sayang dan material 

yang sangat berlimpah hingga tesis ini selesai, buat Suami ku, Abangku, kakakku, 

dan adik – adik ku yang kucintai dan tak lupa juga buat anakku tersayang yang 

telah menjadi inpirasi dan motivasi dalam hidup ku serta Keluarga Besar yang 

kucintai yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini.  
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Buat teman-teman seperjuangan ku terima kasih atas semangat dan 

dukungan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga kita akan menjadi yang terbaik 

dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses serta mengamalkan yang 

diperoleh dengan bijaksana. 

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada SMK Negeri 3 Medan 

dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf tata usaha, guru dan peserta didik 

yang telah banyak membantu penulisan tesis atas kerjasama, bantuan  dan do’a 

yang tak terhingga, hingga tesis ini menjadi lebih berguna.  

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi isi, tulisan, maupun kualitasnya. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan 

skripsi ini dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya. 

 

Medan, 1 Maret 2016 
Penulis, 
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