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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin-Nya
maka penulis dapat menyelesaikan penulis tesis ini. Tesis ini dimaksudkan untuk
memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan
Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri
Medan. Adapun judul tesis adalah: HUBUNG~ ANTARA LATAR BELAKANG
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tesis ini banyak pihak yang membantu, disebabkan karena kurangnya ilmu,
pengetahuan, waktu, dan dana yang penulis milikl. Untuk itu penuHs mengucapkan
terima kasih kepada Bapak Dr. Harun Sitompul, M.Pd., dan Bapak Dr. Binsar
Panjaitan, M.Pd.• selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan araban,
bimbingan dan motivasi serta me1uangkan waktunya kepada penulis sejak awal
kuliah hingga penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
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Perlama: Ibu Rektor UNIMED Prof. Dr. Dja.nius Djarnin, SH. MS, Bapak
Prof. Dr. Delferik Manullang, selaku Direktur Program Pascasarjana UNJMED,

Bapak Dr. Abdul Hamid, K. M.Pd. selaku ketua Prodi Teknologi Pendidikan, dan
Bapak Ur. JV}aga Situmorang, M.Pd selaku sekretaris Program Studi beserta staf.
Kedua: Ib~da Prof. Dr. Yurmain' M., M.A., ~apak Dr. Abtlul Hamid K.,

M.Pd. dan Bapak Dr. Mu.khtar, M.PO: "Selaku Nara Somber yang telah memberikan
masukan pada tesis ini, serta seluruh Bapak dan lbu Dosen yang telah memberikan

ilmu kcpada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana
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Ketiga: Seluruh Bapak dan Ibu guru Fisika SMA Se-Kabupaten Langkat yang

telah menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini, sehingga tesis ini dapat
diselesaikan.
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Keempat: Kepada ayahanda Ndiriken Sembiring, ibunda Ngantan br. Sebayang,
bapak mertua Pelcik Sebayang (atm.), dan ibu mertua Taremulia br. Ointing yang
telah banyulc memberikan bantuan, bimbingan, dan do'a kepada penulis.

Kelimo: lstriku yang tercinta Ora. Sri Ulina br. Sebayang dan ana.kJru Amici
Luqman tersayang yang banyak memberikan dukllngan moril kepada penulis,
sehlngga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
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Keenam: Rekan-rekan kuliah yang banyak mcmbantu penulis dalam
menyelesaika.n perkuliahan yang banyak memberikan IJUlSUkan kepada penulis untuk
menyelesaikan tcsis ini, khususnya kepada kakanda Drs. H. Zulkifli, M.Pd.

Ketujuh; Kepada Bapak Drs. H. Abdul Wahab, kepala SMPN 8 Binjai yang
telah banyalc memberi.kan bantuan dan motivasi Wltuk segera mcnyelesaikan tesis ini.
Terima kasih juga kepada lbu Kepala D inas P dan K Kabupaten Langkat dan stafnya,
yang telah membecikan keizinan dan bantuannya dalam penelitian ini.
Hendaknya semua kebaikan dan bantuan
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diberikan kepada penulis

menjadi amal kebajikan. Akhimya penulis ber:serah diri kepru;ta Allah SWT. kiranya
tesis ini dapat benna.ilfaat bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Langkat

khususnya dan di 1ndonesia pada umumnya.

~

Binjai;

~

Pebruari 2005

Penuli$, >

iv

