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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena telah 

memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Model Contextual Teaching 

And Learning (CTL) Berbasis Kolaborasi Melalui Praktikum Terhadap 
Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Larutan Elektrolit Dan 
Non Elektrolit”. Disusun untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Kimia 
Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari tesis ini dapat selesai berkat bantuan berbagai pihak, 
teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada suami saya Syahroni, SE dan 
kedua orangtua saya Bapak Misdi dan Ibu Suratmi yang telah memberikan 
dukungan moril maupun materil dan senantiasa mendoakan dan memotivasi 
penulis untuk menyelesaikan tesis ini, juga kepada seluruh anggota keluarga 
penulis yang terkasih.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-
dalamnya kepada dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si 
(Pembimbing I) dan Bapak Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si (Pembimbing II) yang 
selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak 
Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si selaku penguji sekaligus sebagai Ketua Program 
Studi Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Mahmud, M.Sc, dan Bapak Dr. Wesly 
Hutabarat, M.Sc selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk 
perbaikan serta penyempurnaan tesis ini, dan kepada seluruh Bapak dan Ibu 
Dosen beserta Staf Pegawai Prodi Pendidikan Kimia Program Pascasarjana 
UNIMED yang sudah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. 
Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Serdangbedagai, Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu guru 
serta pegawai tata usaha SMAN 1 Serbajadi yang telah banyak membantu penulis 
dalam penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih untuk orang-orang yang 
penulis kasihi dan mengasihi penulis, saudara dan sahabat yang telah memberikan 
semangat dan dukungan, teman-teman seperjuangan mahasiswa pascasarjana 
angkatan XXII terkhusus untuk Eva Fadillah  yang memberikan doa, bantuan dan 
motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, 
semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis telah 
berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, namun penulis 
meyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi 
isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
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bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata 
penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah 
ilmu pendidikan dan memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca 
khususnya dalam dunia pendidikan. 
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