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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya 

penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini dengan baik yang 

disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Magister 

pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan maupun 

motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan 

segala kerendahan hati dan rasa yang tutus, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran, M. Pd., pembimbing tesis I; Ketua 

Prodi Teknologi Pendidikan dan Bapak Syarifuddin, M. Sc. Ph.D., Pembimbing 

Tesis II; Asisten Direktur I PPs UNIMED yang telah banyak memberikan 

bimbingan, masukan, dan motivasi mulai dari penyusunan proposal hingga 

penulisan tesis ini. 

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Dian Armanto, MA, M. Pd, M. Sc., Bapak Dr. Hasruddin, 

M. Pd., dan Bapak Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M. Pd., selaku narasumber 

yang banyak memberikan masukan atau sumbangan pemikiran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dalam hal metodologi 

penelitian ini. 

2. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Prodi Teknologi Pendidikan, yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi penulis dalam 

menjalankan tugas-tugas sesuai dengan profesi penulis. 

3. Rektor Unimed, Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana 

Unimed yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan di PPS Universitas Negeri Medan. 

4. Kepala sekolah SD Negeri 060807, Kepala sekolah SD Negeri 060809, 

Kepala Sekolah SD Negeri 060810, Kepala Sekolah SD Negeri 060813, 
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Kepala Sekolah SD Negeri 060815, dan Kepala Sekolah SD Negeri 067090, 

yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di sekolah yang beliau pimpin dan guru-guru yang telah banyak 

membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

5. Keluarga Besarku Ayah, Umak, Kakak, Uni dan adik-adikku, terima kasih 

untuk semangat, dukungan dan do' a kalian yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

6. Istriku Tercinta Nurul Fazrika, S. Pd, terima kasih untuk kasih sayang, 

semangat, cinta dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. 

7. Sahabatku Fika Ariani. M. Pd, Evira, M.Pd, M. Basir Hasibuan, S. Pd, kak 

Noni serta seluruh ternan-ternan mahasiswa PPs Prodi Teknologi Pendidikan 

Angkatan IX Reguler. 

8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) Se-Universitas Negeri Medan dan terkhusus untuk Desi, Ayu, Arsy, 

dll yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu penulis menyelesaikan tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kelemahan 

dari tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran ataupun 

kritik untuk kesempumaan tesis ini. 

Penulis tidak dapat membalas atas semua yang telah diberikan, kiranya 

Allah SWT yang dapat memberikan balasan pahala, rahmat dan rezeki yang 

berlimpah bagi kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini 

berguna bagi kita semua. 

Medan, Februari 2009 

Penulis. 

Amrizal 


