
 

 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT berkat 

Rahmad dan lnayah-Nya tesis yang berjudul "Pengaruh Pemberian Tugas Dan 

Lokus Kendali Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Kota Medan" dapat terwujud. Selanjutnya Sa\awat scrta Salam kepada nabi 

Muhammad SAW sebagai Rahmatan Lil'alamin berikut para keluarga dan sahabat 

scrta ummatnya hendaknya tercurahlah Syafa'atnya dikemudian hari kelak. 

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini dapat terwujud berkat 
; 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima 

asih yang scbcsar-bcsamya kep<ula Dosen Pembimbing 1 Lbunda Prof. Tina 

Mariany Arifin, MA., Ph.D., dan Dosen Pembimbing 11 Bapak Dr. Yusri, M.Pd., 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, 

terutama dengan keluasan pengetahuan mereka tentang penulisan, teori dan 

metodologi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala MAN 1 dan 

MAN 2 Medan yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam mengadakan 

penelitian. Juga kepada ibu Dra. Jati Setiasih dan Dra. Lismami selaku guru kimia 

ke dua sekolah yang turut membantu penulis dalam melakukan perlakuan dalam 

penelitian ini. Khusus kepada sahabat karib penulis Drs. Ruslianto, M .Pd, dan 

Drs. Alhafif Syahputra, M .Pd. yang telah banyak memberikan dukungan 

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga semua upaya yang telah diberikan 

mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. 

Selanjutnya ucapan terima kasih d.itujukan kepada para Nara Sumber 

Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea. M.Pd., Bapak Dr. Julaga Situmorang, M.Pd., 

dan Bapak Dr. Mukhtar, M .Pd .• yang telah memberikan masukan yang sangat 

berharga untuk penyempumaan tesis ini. 

Ucapan yang sama juga penulis tujukan kepada semua Dosen Pascasarjana 

Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis. Secara khusus dan hormat yang setinggi-tingginya penulis 

ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Bapak Dr. Abdul Hamid Karim, M.Pd., 
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atas dorongan dan dukungan yang begitu kuat dalam memacu penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

Teruntuk yang mulia ke dua orang tua penulis ayahanda 

Drs. H. Muhammad Ali Nafiah Sarumpaet, MA., dan Ibunda Dra. Hj. Farida 

Hanum Tanjung yang telah mengasuh dan membimbing sampai penulis dapat 

mcnjadi seperti sekarang ini, semoga diampunkan Allah SWT segala dosa-dosa 

keduanya dan disayangi-Nya sebagaimana mereka menyayangi penulis di waktu 

kecil. Juga mertua ayabanda CPM. Nazaruddin Tanjung (Alm) dan lbunda 

Ramiani (Aim). Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam

dalamnya kepada lstri tercinta Dra. Syarfianti Erliani, S.Pd.l., serta ke tiga puteri 

tersayang Fikriyah Jtlinan Fauzi Sarumpaet, Firda Syafitri Fauzi Sarumpaet, dan 

ma aUZl arumpaet, yang engan penuh ketuluson, pengorbanan, 

ketabahan, dan kesabaran, selalu mendampingi dan memotivasi sehingga penulis 

dapat melaksanakan studi dan menyelesaikan tesis ini, serta seluruh keluarga yang 

telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. 

Ak.b.irnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

yang telah turut membantu penyelesaian pendidikan penulis juga penyelesaian 

tesis in1, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap berada di bawah 

lindungan-Nya. Amiin ... 
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