
iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh

Model Pembelajaran dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Hasil Belajar Struktur dan

Fungsi Sel Siswa SMA PAB 8 Saentis” sebagai salah satu persyaratan untuk

mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Teknologi

Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Tak lupa shalawat dan salam

semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita Nabi Muhammad SAW

beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu memegang sunah-

sunahnya hingga hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak menerima dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu tidak berlebihan rasanya jika pada

kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu demi

penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa hormat

dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd selaku

dosen pembimbing I, dan kepada Bapak Dr. Hamonangan Tambunan, M.Pd selaku

dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan,
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saran dan arahan serta motivasi yang begitu berarti kepada penulis selama

penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan

dan Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan

untuk kelancaran studi selama mengikuti perkuliahan di program pasca sarjana

Universitas Negeri Medan

2. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku Ketua Program Studi Teknologi

Pendidikan dan Bapak Dr. Mursyid, M.Pd selaku Sekretaris serta Seluruh Dosen

Pengajar Prodi Teknologi Pendidikan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan baik didalam kelas

maupun di luar kelas.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian,

M.Pd dan  Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku nara sumber yang telah

memberikan masukan, kritik dan saran pada penyusunan tesis ini.

4. Bapak Prof Dr. Rer.nat Binari Manurung, M.Pd, Bapak Azhar Azis, M.Psi selaku

validator instrument yang telah meluangkan waktu memberikan masukan, kritik

dan saran pada penyusunan instrumen pembelajaran yang digunakan penulis pada

penelitian tesis ini.
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5. Bapak Drs. Adi Wiharto, SE. MM selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan

izin dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian pada SMA PAB 8

SAENTIS.

6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada kedua

Orangtua tersayang, Mulona Tarihoran, ANT III (ayah) dan Hj. Nurianna

Pasaribu (ibu), Dody Pratama ANT II (abang), Yulidar Sitorus, AMKeb (kakak

ipar), Astria Tarihoran, S. Farm, Astari Tarihoran, S.Farm (adik) yang senantiasa

mendo’akan dan memberikan dorongan tanpa henti serta motivasi kepada penulis.

Sahabat seperjuangan The Princess (Siti Hasanah Simanungkalit, S.Pd,

Nurhasanah Hasibuan, S.Pd, Evi Andriani Lubis, S.Pd, Winda Irmayani, S.Pd dan

Ayu Noviani, S.Pd) serta yang terkasih Hanafi Hasibuan, M.Pd yang senantiasa

memberikan kebahagiaan dengan penuh keceriaan yang memotivasi penulis untuk

selalu semangat dalam menyelesaian studi dan penyusunan tesis ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa satu angkatan 2013 yang sudah banyak memberikan

bantuan dan yang terspecial kelas TP B-1 yang telah bersama-sama berbagi suka

dan duka selama perkuliahan, jalinan kasih sayang dan kekompakan yang

dibangun dikelas menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu

persatu disini, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah

membalas segala bentuk kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis berharap penulisan

proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk menambah khasanah
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ilmu pengetahuan dalam pengajaran dikelas khususnya untuk SMA PAB 8

SAENTIS.

Medan, Februari 2016

Penulis

Dian Mulriani


