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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih 

dan Penyayang, karena berkat taufik dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 
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tesis ini. Di samping itu, beragam bimbingan, bantuan, dan dorongan yang penulis 

terima dari berbagai pihak: dalam penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, secara 

tulus dan ikh~a~ penulis mengungkapkan penghargaan dan terima kasih k:_pada: 

1. Bapak Dr. Abd. Hamid, K., M.Pd selaku pembimbing I dengan penuh kesabaran 

membimbing saya dalam penulisan tesis ini sejak penyusunan proposal hingga 

tesis ini selesai. 

2. Bapak Dr. Sukimo, M.Pd selaku pembimbing ll yang telah memberikan 

bimbingan- yang efektif dan rinci, serta selalu memberi semangat dan dorongan 

dalam penyelesaian tesis ini. 

3. lbu Prof. Dr. Yunnaini, M., M.A, Bapak Dr. Julaga Situmorang, M.Pd_, dan 

Bapak Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd selaku dosen penguji yang diberikan saran 

untuk peLba1kan tesis ini. -
4. Bapak Drs. E. Tarigan selaku kepala sekolah SMU Istiqlal Delitua, penulis 

mengucapkan terirna kasih atas izin penelitian yang diberikan, dan juga layanan 

yang sangat baik dcmi kclancaran pelaksanaan penelitian ini. 

5. Ternan-ternan mahasiswa PPS UNIMED Medan khususnya ternan seangkatan 

yang telah banyak: memberi saran-saran derni perbaikan tesis ini, penulis ucapkan 

terima kasih. , • 

Penuhs sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besamya kepada semua 

guruldosen, yang telah ikut membentuk pribadi penulis da1am menanamkan sikap, 

pengertian, .dan kebiasaan belajar, sehingga telah memperkaya wawasan penulis 

tentang kehidupan ini. ~ ~ 

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kedua 

orang tua penu1is, yang telah memberikan pendidikan yang paling bennakna, dalam 

membentuk kepribadian penulis. Demik.ian juga, penulis mengucapkan terima kasih 
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kepada istri yang tercinta yang senantiasa mendampingi dan memberikan dorongan 

serta semangat pada penulis, untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh pengertian 

dan kesabaran. Kepada ketiga anak penulis, Novi, Dedek, dan Ari, atas dorongan dan 

semangat yang diberikan pada penulis untuk menyelesaikan studi ini, Ayah 
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