
 

KATA PENGANTAR 
 

          Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Teknologi Pendidikan.  

          Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis dapat memperoleh kendala akibat daripada 

keterbatasan penulis, namun demikian berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan tesis 

ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M. Pd selaku 

Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Julaga Situmorang, M. Pd selaku Pembimbing II yang dengan 

sabar telah memberikan masukan, arahan dan motivasi sejak penyusunan proposal hingga 

penyelesaian tesis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber yaitu Bapak 

Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd, Bapak Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M. Pd, Bapak Prof. Dr. Asih 

Menanti, MS. SPs atas masukan dan koreksinya untuk perbaikan tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M. Pd selaku rektor UNIMED, Prof. Dr. H. Abdul Muin 

Sibuea, M. Pd selaku direktur Program Pascasrjana UNIMED, Prof. Dr. Arif Rahman, M. 

Pd selaku asisten direktur I , Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku asisten direktur II dan 

Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd selaku ketua Prodi Teknologi Pendidikan serta 

staf/pegawai program Pasca Sarjana UNIMED yang telah memberikan kesempatan dan 

fasilitas belajar kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan program Pasca 

Sarjana UNIMED. 

2. Bapak dan Ibu Dosen Program Teknologi Pendidikan yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan. 

3. Bapak dr Aswin Soefi Lubis, Msi, PA selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian untuk melakukan penelitian pada 

Fakultas Kedokteran Islam Sumatera Utara yang dipimpinnya. Bapak dan Ibu dosen modul 

pencernaan yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di lapangan serta seluruh 

mahasiswa SGD 3,6,9 tahun ajaran 2013 -2014 yang menjadi populasi dan sampel dalam 

penelitian ini. 



4. Keluarga tercinta, ayah dan ibunda ( almarhum ), Istri tercinta Marlina Elfa Lubis , Ananda 

tercinta Abu Bakar Siddiq Siregar dan Naya Rahil Siregar yang selama ini telah 

memberikan motivasi dan bantuan moril yang tak terhingga kepada penulis sehingga 

penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program 

Teknologi Pendidikan angkatan XXII yang membantu penulis dengan memberikan 

masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikn tesis ini. 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini 

dan untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, kritik dan saran untuk 

kesempurnaannya.  

 Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan khasanah 

ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan. 
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