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Puji Syukur Alhamdulillah, hanya milik Allah SWT yang telah 
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SH, M.Pd yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian 

pada penulis dan seluruh dewan guru serta pegawai dan siswa yang telah 

banyak meluangkan waktu dan kesempatam serta arahan yang sangat 

bermanfaat bagi penulisan tesis ini. 

8. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do’a dan dukungan kepada 

penulis, dan berusaha demi kesuksesan anaknya, semoga beliau tetap 

dalam lindungan-Nya. Amin Ya Robbal Alamin. 
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UNIMED ini. Terima kasih untuk semua temam-teman tersayang atas 

motivasi, do’a, semangat dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, 
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Kepada merekalah rangkaian do’a dan asa, semoga apa yang telah mereka 
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kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap 

saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan di masa 

mendatang, dan kepada lembaga pendidikan guna untuk membentuk generasi 
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