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hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai 

salah satu persyaratan unttik menyelesaikan program magister pada Program Studi 

T eknologi Pendidikan (TP). Sampai _Pada penyelesaian !aporan tesis ini, _n.enulis telah 

banyak menerima berbagai bantuan sehingga masalah dan kendala yang ada dapat 

diatasi. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapk.an rasa terima 

kasih kepada: eO/ 
Pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus secara khusus 

penulis sampaikan kepada yang terhonnat Bapak Dr. Efendi Napitupul~ M.Pd. dan 

Bapak Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku Pembimbing Tesis, dan Bapak Dr. Abd. 

Hamid K, M.Pd., selaku kit~ Program Studi Teknoiogi Pendidikan juga sebagai 

naraswnber yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan, 

serta dorongan selama perkuliahan dan penulisan tesis ini. 

Kedua, ucapan terima kasi~ kepada Bapak P!Yf. Dr. Abdul Muin Sibuea, 

M.Pd. dan Bapak Dr. Muhammad Badi~ M.Pd. selaku naraswnber yang telah 

banyak membimbing dan memberi masukan untuk perbaikan isi tesis, sehingga 

rnenjadi lebih baik. > c J 
-

Ketiga, ucapan terima kasih kepada Rektor Unimed, Direktur dan Asisten 

Direktur serta pegawai/tenaga ad.rninistrasi Pascasarjana Unimed, yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program 

Ill 



 

 

Pascasatjana Unimed. Sekali lagi ucapan terima kasih juga pcnulis sampaikan khusus 
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