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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan  rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam juga tak lupa 

penulis ucapkan kepada Baginda Rasullullah SAW yang telah membawa umatnya 

dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang ini. 
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Akademik Tenik Workshop Di SMA Negeri  Kota Binjai”,  disusun untuk 
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bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1 .  Dr. Sukarman Purba, M. Pd selaku dosen pembimbing I  dan sekaligus 
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4 .  Prof, Dr. Siman Nurhadi, M.Pd dan Dr. Irwandy, M.Pd selaku dosen penguji 

yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini. 
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5 .  Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Medan 

6 .  Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses 

perkuliahan. 

7 .  Para Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan ilmu dan motivasi 

kepada penulis selama perkuliahan. 

8 .  Direktorat   Pembinaan   Pendidik   dan   Tenaga   Kependidikan   

Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaaan yang telah memberikan bantuan 

Beasiswa S2 Kepengawasan bagi peneliti sehingga dapat menimba ilmu di 

Universitas Negeri Medan. 
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1 0 .  Para Pengawas Dikmen Kota Binjai yang telah membantu penulis dalam 
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1 1 .  Dra. Chadijah Harahap, M.M selaku Kepala SMAN 2 Binjai yang memberi 

tempat kepada penulis untuk melaksanakan penelitian  

1 2 .  Para rekan guru, teristimewa guru Bahasa Jerman kota Binjai yang telah 

bersedia menjadi guru latih dalam kegiatan penelitian ini. 

1 3 .  Orangtua tercinta Alm. Syafaruddin Zein / Almh. Maisyarah serta mertua 
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Konsentrasi Kepengawasan Program Pascasarjana Universitas Negeri 
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kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang konstruktif 

dari semua pihak yang membaca tesis ini, demi kesempurnaan tesis ini. Semoga 
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