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TESIS 

HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DUKUNGAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DENGAN 
PENINGKATAN MUTU LULUSAN PAKET C 

DI KOTA MEDAN 

Disusun dan diajukan oleh: 

EVA YUNISMEINI 
~~. 0711 88 110055 

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis 
Pada Tanggal l 0 Desember 20 I 0 dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan 

Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan 
Program Studi Administrasi Pendidikan 

Ketua Program Studi 
Administrasi Pendidikan 

Menyetujui 
Tim Pembimbing 

Medan, l 0 Desember 2010 
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( Penguji ) 
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( Penguji ) 
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Prof. Dr. H. Dian Arman to, M.Sc,Ph.D 
( Penguji ) 
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lVI Mahasiswa 
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KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala 

kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan 

penelitian tesis pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED) ini dengan 

baik. Penelitian ini diberi judul: "Hubungan Partisipasi Masyarakat, Dukungan 

Dinas Pendidikan dan M anajemen Pembelajaran PKB M Dengan Peningkatan 

Mutu Lulusan Paket C di Kola Medan. Penelitian ini dilaksanakan setidak

tidaknya memiliki tiga kepentingan, Pertama: Mengembangkan wawasan dan 

kemampuan peneliti dalam bidang pengajaran dan administrasi pendidikan. Kedua, 

Sebagai salah satu usaha pengembangan khazanah pendidikan tenrtama berkaitan 

dengan mutu pendidikan di sektor pendidikan luar sekolah. Dan ketiga, sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan beban SKS pada pascaswjana 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) program studi Administrasi Pendidikan. 

Dalam penyelesaian laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan 

pertolongan dari berbagai pihak. Karena itu sudah pada tempatnyalah peneliti 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas terutama disampaikan 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED)., Bapak Prof. Dr. Syawal 

Gultom, M.Pd yang telah memberikan kemudahan selama peneliti terdaftar 

sebagai mahasiswa pascasmjana pada program administrasi pendidikan. 

2. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Pd, telah meluangkan waktunya yang secara 

konsisten dan penuh perhatian membimbing peneliti dari penulisan draf 

awal sampai dengan akhir penelitian ini. Di tengah-tengah kesibukan dan 
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beban kerja yang sangat banyak, beliau masih saja bersemangat 

mencurahkan pengetahuannya kepada peneliti sampai akhimya penelitian 

ini dapat segera diselesaikan tepat pada waktunya. 

3. Prof. Dr. Busmin Gurning, M.Pd, kepada beliau juga disampaikan 

penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besamya. Kontribusi 

pemikiran dan masukan-masukan yang telah disampaikan beliau ikut pula 

menyempurnakan penelitian tesis ini. Tanpa adanya sumbangan pemikiran 

dari beliau, niscaya penelitian ini tidak sesuai sebagaimana yang terbaca 

saat ini. 

4. Prof. Dr. Belferik Manulang sebagai Direktur Program Pascasatjana 

~~~ Universitas Negeri Medan (UNIMED), yang telah memberikan berbagai 

> kemudahan sehingga peneliti dapat belajar dengan baik sampai akhirnya 

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. 

Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S. Sos., M .Pd sebagai Ketua Prodi Administasi 

Pendidikan, disampaikan ucapan terima kasih atas upaya dan kerja keras 

yang dilakukan dalam memaj ukan prodi adrninistrasi pendidikan, sehingga 

peneliti dapat mengembangkan kemampuan di prodi tersebut. 

Drs. Y asaratodo, M.Pd, sebagai sekretaris Prodi Adrninistasi Pendidikan, 

yang telah memfasilitasi peneliti selama mengikuti perkuliahan di prodi 

adrninistrasi pendidikan. 

7. Ucapan terimakasih kepada seluruh Dosen Pascasarjana Unimed Prodi 

Administrasi Pendidikan yang telah memberikan Ilmu selama peneliti 

mengikuti perkuliahan. 
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8. Drs. H. Hasan Basri, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan 

yang telah memberikan izin penelitian. Tanpa ada keizinan dari beliau 

niscaya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama aparat Dinas 

Pendidikan yang hangat selama penelitian ini berlangsung memberikan 

motivasi tersendiri bagi peneliti untuk serius mungkin menyelesaikan tesis 

ini tepat pada waktunya Kepada mereka yang terlibat secara langsung 

diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

Kepada para pengelola dan tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) se Kota Medan yang telah pula berjasa atas keberhasilan 

penelitian ini. Tanpa keterlibatan mereka mustahil penelitian ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

10. Kepada Ayahanda Drs. H. Asril Tharnar dan lbu Hj. Asmah, secara khusus 

- disampaikan ucapan dan penghargaan yang setulus-tulusnya, karena 

z dengan kerja keras merekalah peneliti dapat mengeyam pendidikan sampai 

? 
tingkat Magister. Semoga Allah SWT membalas amal dan budi mereka 

berdua dengan balasan yang setimpal. 

11. Kepada suami tercinta Yahmin BBA dan anak-anak, mereka menjadi 

inspirator sekaligus motivator bagi peneliti untuk sesegera mungkin 

menyelesaikan penelitian. Kepada mereka dipersembahk:an karya kecil ini 

yang secara k.husus berjasa kepada peneliti. 

12. Kepada ternan-ternan kuliah program studi Administrasi Pendidikan 

angkatan ke 12 yang telah pula berjasa dalam memberikan semangat 

kepada peneliti. 
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13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam 

kesempatan yang sangat terbatas ini. 

Dengan menyadari bahwa di dalam laporan penelitian ini masih banyak 

rnemiliki kekurangan dan kelemaban, dengan sikap terbuka peneliti rnenerima 

berbagai masukan terutama yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang telah 

rnenyempatkan waktu membacanya 

Semoga basil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan kependidikan 

dan pengajaran dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pendidikan luar sekolah 

sehingga dapat sejajar dengan pendidikan formal. Amin! 
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Medan, 10 Desember 2010 
Penulis, 

Eva Yunismeini 
~. 071188110055 


