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keluarga penulis yang terkasih.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang
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juga penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan,
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angkatan XXII yang memberikan doa, bantuan dan motivasi sehingga penulisan

tesis ini dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini,

semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis telah

berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, namun penulis
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segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
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