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I PENGANTAR 

I Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiratan Allah SWT dengan Rahmat 

4n Hidayahnya penulis dapat mcnyelesaikan tesis ini untuk mcmenuhi scbahagian 

gram Pascasarjana Universitas Negeri Medan. .., t
syaratan memperoleh gelar. Master Pendidikan Program Studi Teknologi Pcndidikan, 

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis teluh menerima banyak bantuan dari } 

*rbagai pihak sebab kurangnya pengetahuan, ilmu, waktu dan dana yang penulis miliki. 

Qleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
. -- -- -- --

Mariany K, M.A., Ph.D dan Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, Dosen 

embimbing I dan II yang dengan pcnuh kcs••bar:m dan perhatian mcnberi araban, 

mbingan, motivasi scrta meluangkan waktu yang sangat bcrharga kepada penulis sejak 

a al perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini . Prof. Dian Ermanto, M.A., Ph.D., 

r. Julaga Situmor.~g. M.Pd., dan Dr:..~ukhtar, M.Pd, se~~ai narasumber yangj elah 

emberikan masukan dan koreksi untuk pcrbaikan tc~is ini, scrta kcpada para dosen yang 

ngan ketulusan hati telah memberikan pengctahuan dan ilmunya selama penulis 

np.enempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negcri Medan. 
i Pada kesempatan ini penulis juga ingin mcnyampaikan ucapan terima kasih 

pada ; Rektor Universitas Negcri Medan, Dircktur Program Pascasarjana Universitas 

egeri Medan, para Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi Tcknologi 

endidikan, staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Mcdan yang 

~yak memberikan bantuan dalam penyelesaian tcsis ini. 

i Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan bescrta seluruh staf yang telah mcmbcrikan 
I 

l
in belajar kepada penulis. Bapak DrS. Sumamo, Kepala Sekolah Menengah Pertama 

MP) Muhammadiyah 3 Medan yang tclah mcmhcrikan izin kcpada penulis untuk 

elakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 3 Medan. 

I 
Kepada Ayahanda, M.Isman, SP dan lbunda, Salmiah MD, scmhah sujud Ananda 

} 

} 

} 

!fturkan ata.s curahan belai kasih sayang yang tulus, segenap perhatian, didikan, serta 

~mbingan yang telah diberikan sejak k; n;k-kanak hingga ki~Cserta kepada k~d~ dan 

~inda: Nizmaryza Hafni, Yudi Andika, Dede Ismail, Nida Yusriani, Nurul dan Husnul } 

t
, rta seluruh keluarga penulis tercinta yang telah banyak mcmbcrikan dukungm1 berupa 

naga, doa dan moril. c / ' 0 '·· _ -"' c / \..a ,._ - -"' c / ' 0 ,._ - - c / 
~ ~ ~ ~~0_/ 
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Secara khusus kepada sahabatku Zulfi Arnri. S.Pd serta adinda Icha dengan 

ukungan sepenuhnya serta pengcrtian yang tak terukur sebagai motivasi sehingga 

nulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan 

niversitas Negeri Medan Angkatan VII Kelas Eksekutifyang telah bcrsama-sama saling 

ih, asuh serta berbagai suka dan duka selama perkuliahan dimulai hingga lulus. 

; Kiranya seluruh perhatian, kcbaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

~enulis menjadi amal kebajikan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Semoga tesis ini 

~ennanfaat dan dapat menambah khasanah berpikir bagi yang membacanya, dan bagi 

tereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. "'V"' ~~ ~"' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~- ~ ~ ~ 

I "":__"o " ""':__~o " 
Medan, Januari 2007 

Penulis, "'"' 
~ 
::. 
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_ ~i Rah mah Dewi ~a_ragih 

NIM 045 020 319 

Ill 


