
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWf yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah

Nya kepada penulis, sehingga dengan izin-Nya penulisan laporan penelitian tesis ini dapat 

diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Strategi Pembelajaran dan 

Kreativitas Terhadap Basil Berlajar Matematika Siswa SMP Negeri 1 Kecamatan 

Stabat. Laporan penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan untuk 

itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Julaga 

Situmorang, M.Pd dan Dr. Abdul Hamid,K., M.Pd, sebagai dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berarti sehingga tulisan ini 

dapat terwujud. 

Terimakasih dan rasa :hormat yang tulus penulis ucapkan kepada para nara sumber, 

Prof. Dr.Yurmaini, M., MA, Prof. Dr. Harun Sitompul M.Pd dan Prof. Dr.Abdul Muin 

Sibuea, yang dengan perluasan dan kedalaman ilmunya masing-masing telah memberikan 

masukan yang begitu berarti terhadap tesis ini baik dari st~gi teori, penulisan maupun 

metodologinya, sehingga tesis ini dapat menjadi tesis yang baik dan berguna dalam 

pengembangan ilmu pembelajaran yang efektif. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ngadino, S.Pd selaku kepala 

SMP Negeri 1 Stabat yang telah memberi izin dan keleluasaan penul.is melakukan 

penelitian kepada siswa-siswi yang berada dibawah pengawasannya. Selanjutnya 

terimakasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Stabat ycmg telah banyak rnemberikan 

dukungan dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga semua upaya yang 

telah diberikan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. 

Kemudian terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen PPs Unimed umumnya dan 

Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknologi Pendidikan khususnya yang selama ini 

telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam kepada penulis sehingga 

bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan kreatifitas, semoga ilmu pengetahuan yang 

diteteskan akan menjadi energi yang bermanfaat dan menjadi amal jariah sebagai bekal 

akhirat kelak. Khusus kepada Bapak Prof. Dr. M. Badiran, M.Pd selaku ketua Prodi 

diucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat yang tidak berhingga karena banyak 

memberikan motivasi dan dukungan moril dengan tidak pemah bosan, serungga memacu 
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penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan segera. Semoga semua niat bailc yang telah 

diupayakan mendapat pahala yang setimpal dari Allah S WT. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh anggota keluarga 

tercinta, yang banyak memberi dukungan moril di dalrun menyelesaikan pendidikan dan 

penulisan tesis ini dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan menjadikan inspirasi dan 

motivasi bagi penulis sehingga dapat melaksanakan studi dan menyelesaikan karya ilmiah 

ini. 

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu di dalam pe:tyelesaian 

pendidikan penulis hingga penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu penulis ucapkan terimakasih yang tidak berhingga semoga semua bantuan 

yang telah diberikan menjadi amal jariah yang akan mendapat balasan yang lebih baik di 

sisi Allah SWT (Amin). 

Stabat, Januari 2007 

AMINURIAH 
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