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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahimi. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karuniaNya, hanya dengan izin dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Kepribadian dan Motivasi 

Terhadap Perilaku Pro Lingkungan Siswa” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Jakarta.  

Penyelesaian penulisan ini tidak terlepas dari dukungan dan saran dari 

berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. Mieke Miyarsah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, Penasehat Akademik, 

dan Ketua Program Studi Magister Pendidikan Biologi yang telah membimbing, 

mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan tesis. 

2. Dr. Rusdi, M. Biomed selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, 

mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan tesis.  

3. Prof. Dr. I Made Putrawan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan 

masukan dan saran kepada penulis. 

4. Dr. Diana Vivanti, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan 

dan saran kepada penulis. 
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5. Dr. Ratna Komala, M.Si Selaku Ketua Penguji Sidang atas segala saran, nasihat 

dan masukkan kepada penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti 

proses perkuliahan di Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas 

Negeri Jakarta. 

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Jaiman dan Ibu Purwanti, suami tercinta Ahmad 

Daenis, serta adik tercinta Novita Dwi Wulan Suci yang telah memberikan 

semangat, kasih sayang, dan do’a dalam penyelesaian tesis ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan Biologi angkatan 2016 yang 

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih atas dukungan 

dan motivasinya. 

9. Semua pihak yang penulis sadari atau tidak sadari yang telah membantu secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkahNya kepada kita semua 

dan semoga tesis ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.  
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