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telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada 
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Prof. Dr. Sahyar, M.S, M.M dan Dr. Makmur Sirait, M.Si sebagai Pembimbing I 

dan II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal 
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penulisan tesis ini.  
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Bapak Jendri Napitupulu selaku Guru Fisika yang melakukan pengamat 1 selama 

penulis meneliti, Bapak Muhammad Yuda selaku Kepala Lab IPA yang 

melakukan pengamat 2 selama penulis meneliti, beserta seluruh dewan guru, 

Kepala Tata Usaha beserta staf, atas bantuan dan kerjasamanya sehingga 

terlaksananya penelitian ini. 

Selain itu, penulis dengan penuh hormat menyampaikan terimakasih yang 

tak terhingga kepada Ayahanda Pdt. K.Tampubolon, Ibunda Alm. Lasma Silaban, 



 

Abang Rajes Tampubolon/istri, Adik Larici Peronica Tampubolon, Adik 

Gunawan Tampubolon yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil 

kepada penulis selama perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman 

seperjuangan DIKFIS A 2013 (bang Agus, ito Berkat, bang Dahrim, adek Dini, 
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Penulis menyadari bahwa selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan 
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kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Semoga 
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