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KATA PENGANTAR 

Puji syul..-ur kepada Allah S\VT yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah

Nya kepad.a penulis, sehingga dengan izin-Nya penulisan laporan penelitian fesis ini 

dapat diselesail...<m. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagiao 

persyarata...1 untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Teknologi 

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul dari penelitian ini adalah Peng-arub Strategi Pengorganisasian Pembelajaran 

Dan Kemandirian Mahamahasiswa Terhadap Prestasi Belajar Pengembangan Kurikulum 

poran penelitian tesis ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pil!ak dan untuk itu pada kesemparan ini penuJis mengucapkan banyak 

terimakasih kepaA Bapak Prof. Dr. _Abdul Muin Sibuea, M.Pd dan Dr. Mhd Badiran, 

M.Pd., scbagai doscn pcmbimbing yang telab ban_;-ak memberikan bimbingan dan 

petunjuk yang sangat berarti selungga tulisan ini dapat terwujud. 

Terimakasih dan rasa bormat yang tulus penulis ucapkan kepada para nara 

sumber, Dr. Abdul Hamid Karim, M.Pd, Dr. JuJaga Situmorang, M.Pd, dan Prof. Dr. 

Ilarun Sitompul, M.Pd :yang dengan perluasan dan kedalaman ilmunya masing-masing 

tclah mcmb..."iikan masukan yang bcgitu bcrarti tcrhadap tcsis ini baik dari scgi tcori, 

penulisan maupun metodologinya., sehingga tesis ini kinmya dapat berguna daJan1 

pengembangan ilmu pembelajaran yang efcktif. 

Permlis juga mengucapkan teri~~asih kepada kel~,._ga bcsar Fakultas Tarbiyah 

lAIN Sumatera Utara }Mg telah. memberi izin dan keleluasaan penulis melak-uhc 

penelitian kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada dibawah pengawasannya. Semoga 

semua upaya yang telah diberikan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah S\VT_ 

Kcmudian tcrimakasih kcpada Bapak dan lbu dosen PPs Unimcd umumnya dan 

Bapak dan Ibu dasen Prodi Teknologi ~endidikan klmsusn_ya yang selama ini telah 

memberikan ilmu pengetaiman ya;1.g luas dan mendalam kepada penulis sehit;gg<~. 
bennanfaat bagi peningkatan wawasan dan kreatifitas, semoga ilmu pengetahuan y.a.~:_g 
diberikan dapat bermanfaat dan mer~adi arnal jariah sebagai bekal akhirat kelak. Khu:;u:; 

kcpada Bapak Prof Dr. Harun Sitompul dan Dr. Abdul Hamid Ka.-im M.Pd sela~_ketva 
Prodi dan Asisten Direk:tur IT PPs Unimed, diucapkan banyak terimakasih dan 1~1.;~<~ 



 

 

hormat yang tidak berhingga karena banyak rnemberikan rnotivasi dan dukungan rnoril 

dengan tidak pcmah bosan, sehingga rnemacu penulis untuk mcnyclcsaikan tcsis ini 

dengan segera. Semoga semua niat baik yang telat'l diupayakan mendapat pahala yang 

setimpal dari Allah SWT. , 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada yang tercinLa kedua 

orang tua, ayahanda Sakat dan bunda Surip yang telah mernelihara dan mendidik penulis 

scjak di dalam kandungan sehingga menjadi seperti ini. T erimakasih pula kcpada Bapak 

Sutiono dan lbu Manisem (Bapak dan Ibu mertua Penulis) yang banyak memberi 

dul.:ungan rnoril di dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini. Khusus 

Akbar yang penuh kesabaran dan tulus menjadikan inspirasi dan m<Kiv·asi bagi penulis 

sehingga peuuliS3!!_~t melaksanaka!.!.~!tHii dan menyelesai!_an karya ilmiah ini_;,._ 

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu di dalam penyelesaian 

pcndidikan penulis hingga pcnyelcsaian penulisan tcsis ini yang tidak dapat discbutkan 

satu-persatu penulis ucapkan terimakasih yang tidak berhingga semoga semua bantuan 

y-ang telah diberil.:an menjadi amal jariah :yang ak<ifi mendapat balasan yang lebih baik di 

sisi Allah SWT (Amin). 
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