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Frekuensi Belajar secara Mandiri terhadap Hasil Belajar Teknologi Infonnasi 
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Narasumber Bapak Prof. DR. Muhammad Badiran, M.Pd., Bapak DR. Ridwan A. 
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mendukung terselesainya kuliah dan tesis ini, dan juga Bapak Drs. 

Muhammad, M.Kes atas segala bantuan dan dorongannya. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala dan guru-guru 

SMA Negeri 12 Medan, yang telah memberi izin dan membantu penulis selama 

meiaksanakan penelitian di sekoiah tersebut, serta ternan-ternan angkatan XI Prodi 

Teknoiogi Pendidikan PPs Unimed Kelas Eksekutif yang cukup berjasa memberi 

motivasi dan bantuan kepada penulis. 

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada 
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beliauiah yang membuat penulis sampai pada penyelesaian tesis ini, dan juga kepada 
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semangat dan doa restu yang tuius dan ikhias. 

Terima kasih yang teristimewa kepada istriku tercinta Suryani Manurung, SE 
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