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 Puji dan syukur kepada Allah S.W.T yang selalu melimpahkan rahmat dan 
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Magister Pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 
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Selatan, Bapak dan Ibu Kepala SMP Swasta beserta rekan-rekan guru se-
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yang memberikan tauladan dan yang tak terbalas sampai akhir masa. 
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