
KATA PENGANTAR 

• Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

• rahmat dan inayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul Hubungan Persepsi siswa Terlradap Kemampuan Komunikasi Guru 

dan Motivasi Berprestasi Siswa Dengan Hasil Be/ajar PPKN Siswa SMA Mulia 

Tanjung Sari Medan. 

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak. Dengan hati yang tulus penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih sebagai bentuk penghargaan kepada lbunda Prof. Dr. Yurmaini M, M.A 

selaku. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bapak. Dr. Hasan Saragih, M.Pd. 

selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada penulis mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya 

tesis ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para dewan penguji Bapak 

Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid K, M.Pd. dan 

Bapak Dr. Mukhtar, M.Pd. yang telah memberikan masukan bagi penulis. 

Terima kasihjuga penulis ucapkan kepada Kepala Sekolah SMA Mulia Tj. 

Sari Medan Bapak Drs. H.A.E. Siregar, serta para guru yang telah membantu 

dalam melakukan penelitian hingga selesainya tesis ini. Teriinakasihjuga kepada 

Bapak Drs. A.B.C.H. Manalu, M.Pd. yang merupakan motivator bagai penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di pascasarjana ini. 

• Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua tercinta 

ayahanda H. Mucharar Hady dan ibunda Hj. Supiah yang telah mengasuh dan 
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membimbing penulis hingga mampu menjadi seperti sekarang ini, scrta para 

saudaraku tersayang lr. Suharto, Hj. Suhariati, Suhariadi, S.Sos, Ora. 

Suharningsih dan Julianto. Tak \upa buat ananda ku terkasih Andi Himawan dan 

M. Rizki Fadli yang begitu sabar dan memberikan dorongan dorongan yang lebih 

bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program 

Studi Teknologi Pendidikan, serta rekan-rekan seprofesi para guru di Yaspend 

Mulia, Yayasan Pembinaan/ Kampus Graha Kirana!PMCI Medan. Akhimya 

terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu penu\is dalam penyelesaian tesis ini. Semoga kita semua selalu berada 

dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. 

Medan Desember 2007 

Penulis, 

Suhariani 
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