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KATAPENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini untuk memenuhui 

salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Teknologi 

Pendidikan, Program Pasca Sarjana. Universitas Negeri Medan, dengan judul " 

Pengaruh Teknik Evaluasi Dan Kecemasan Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa SMP Nege_ri9 Medan". 

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai 

pihak, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, waktu, moril, fasilitas, dan lain-lain. Oleh 

sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih keP.ada Bapak Dr, 

Binsar Panjaitan, M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd .. selaku dosen 

pembimbing I dan II yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, 

motivasi serta meluangkan waktu bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga 

penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada narasumber yaitu Bapak 

Dr. Julaga Situmorang, M.Pd., Bapak Dr. Mukhtar, M.Pd., dan Bapak Syarifuddin, 

M.Sc., Ph.D yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk penyempurnaan tesis ini, 

serta kepada seluruh Bapak dan ibu dosen yang dengan ketulusan hati telah memberikan 

pengetahuan dan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan. 

Pada ke4sempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

Pertama: Rektor Universitas Negeri Medan, Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan, para Asisten Direktur, Ketua,dan Sekretaris Program Studi 

Teknologi Pendidikan, para staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan 

untuk kelancaran studi dan penyelelesaian tesis ini. 

Kedua: Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Bapak Bambang 

Riyanto, M.Ed.yang telah banyak memberikan motivasi dan izin belajar kepada penulis. 

Demikian juga terima kasih kepada KeQ_ala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Medan 

Bapak Drs. Hamonangan Butar-butar beserta staff yang telah memberi izin kepada 

penulis untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut, para guru yang telah ikut 

berpartipasi, serta siswa kelas VIII yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini. 
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Ketiga: Untuk Ayahanda Mardjanin ( Alm) dan Ibunda Malun (Almh) yang 

tercinta, terima kasih lewat doa yang tak henri -hentinya, atas segala perhatian dan 

didikan sewaktu hidup hanya Allah yang akan membalasnya. 

Keempat: ucapan terima kasih secara khusus buat suami tercinta Ir. Yusri 

Muhammad Yusuf, MS.,anak-anak tersayang Yusra Rezeki,SE.Ak, dr.Yusra Septivera;, 

dan Yusra Muharami Lestari yang dengan penuh pengorbanan, dukungan, kesabaran, 

serta pengertian yang tak temilai harganya sehingga penulis dapat mengikuti studi dan 

menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tak lupa buat cucu mungil Vania Y asmin Safa 

sebagai penggembira dalam penulisan tesis ini. 

Kelima: Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Teknologi 

PendidikanUniversitas Negeri Medan Angkatan VII yang telah saling berbagi informasi 

selama perkuliahan. Demikian pula buat rekan-rekan sejawat di STPP Medan yang telah 

banyak memberi semangat belajar bagi penulis. 

Kiranya seluruh kebaikan, perhatian, dan bantuan dari semua pihak yang telah 

diberikan kepada penulis dapat menjadi amal saleh dan dibalas oleh Allah Swt. Akhimya 

penulis menyadari bahwa fulisan ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan itu 

adalah milik Allah. Semoga tulisan ini bermanfaat adanya dan dapat menambah khasanah 

berpikir bagi yang memerlukannya. 

Ramainas 
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