
KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur peoulis panjatkan ike hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

berkat dan anugrab-Nyalah penulis dapat meoyelesaikan tcsis ini·. Tesis ini 

dimaksudkan untuk memenuhl sebagian persyaratan memperoleh gelar Master 

Peodidikan Program Studi Tek.nologi Peodidikan, Program Pasea Sarjana Universitas 

Negeri Medan, dengan judul: " Pengaruh Metode Pembelajaran dan Motivasl 

Berpreswi Terhadap Basil Belajar llmu Ukur Tanab Mabasiswa Jurusao 

Pendidika• Tdmik Bangnnan Faknhas Teknik UNIMED". 

Dalam menyelesaikan tesis ini, peoulis meoerima baoyak baotuao dari 

berbagai pihak yang disebabkan kuraognya pengetahuan, ilmu, waktu dan dana yang 

peoulis miliki. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

- lbu Prof Tina Marinny Arifin, M.A, Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Abdul 

Hamid K, M. Pd selaku doseo pembimbiog yang Ielah baoyak 

memberikan bimbingan, araban terutama motivasi· untuk segera 

menyelcsaikao tcsis ini. Kepada ketiga oaraswnber: Dr. Buisar Panjaitan, 

MPd, Dr. Julaga Situmorang, MPd, dan Dr. Sabat Sia.gian, MPd yang -
Ielah baoyak memberikao banyak masukao dan koreksi untuk perbaikan 

tcsis ini, serta kepada selwuh Bapak dan lbu dosen Paseasarjaoa Unimed 

yang dengao ketulusan hati telah memberikao peogetahuan dan ilmu 

kepada peoulis untuk menempuh pendidikan di Program PaseasaJ:jana 

Universitas Negeri Medan. Pada kcsempalan ini juga penulis 

meoyampaikao ucapao terima kasih kepada: 

- Bapak Rektor Universitas Negeri Medao, Drs.Syawal Gultom MPd, . 
- Bapak Direktur Program Paseasaljana Universitas Negeri Medan, para 

·asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknologi 

Pendidikan, para staf administrasi Program Paseasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telab banyak memberikan bantuao untuk kelancaran 

studi dan penyelesaian tesis ini. 

- Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medao, Dr Abd. 

Hasan Saragih, MPd beserta stafoya yang telah memberikan ijio 

penelitian kepada peoulis. 

- Bapak dan Jbu Kandung saya (Sanggup Siouraya, Alm dan 

Jemalem Br Gioting) atas segala perbatiao, dukungao dan bantuannya 
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maupun moril, serta doa-003 yang senantiasa mcnyertai perjalanan hidup 

penulis dan dalam penyelesaian studi penulis. 

- Kepada 8apak dan Ibv Mertua (Nj. Pemngin-angin, Aim dan P. Br 

Sembiring, Aim) atas segala perhatian, dukungan dan bantuannya selama 

beliau masih hidup baik materi maupun mori~ serta cJoa..loa yang senantiasa 

menyertai perjalanan hidup penulis dan dalam penyelesaian studi penulis. 

- Teristimewa boat islri tereinta Rosmawati br. Perangin-angin, dan putra

putra tcrsayang Samuel Julianta Sinuraya, lndra Tomi Sinuraya, Salta 

Harhian Sinuraya dengan pengorhanao dan dukungan serta penget1ian yang 

tak terukur sehingga penulis dapat mcngikuti studi dengan lancar dan dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

- Rckan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan 

UniveTSitas Negeri Medan Angkatan IX kelas regule.- yang telah be.-sama

sama saling kasih, asuh serta lberbagi suka dan duka sejak awal perlculiahan 

hingga lulus. 

Kiranya seluruh perhatian, ke~ikan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis menjadi amal kebajikan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Yang 

Maha Pengasih. Akhimya, penulis mengaku.i dan sadar bahwa semua ini dapat 

diselesaikan bukan karena kelruatan sendiri, namun karena kemurahan Tuhan kepada 

penulis. 

Semoga basil penelitian ini bennanf¥,1 dan dapat menambah khasanah berpikir 

bagi yang membacanya, dan secara kbusus bagi dunia pendidikan. 

iv 

Medan, April 2008 

Pcnulis, 

Edim Sinuraya 

NTM. 055020345 


