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telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
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guru dan staff yang telah memberikan izin dan waktu kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

5. Teristimewa untuk keluarga tercinta dengan penuh hormat penulis

menyampaikan terima kasih tidak terhingga pada kedua orangtua tersayang

Ayahanda H. M. Jailani, S.Pd dan Ibunda Hj. Azizah, S.Pd.I, Adikku Arif

Fadhillah, dan Suami Irwansyah, S.Kom yang telah memberikan motivasi, doa,
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serta kasih sayang yang tak pernah henti kepada penulis dalam menyelesaikan

studi di Unimed hingga selesainya tesis ini.

6. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Pps Pendidikan Fisika.

Terutama untuk kelas regular A. Terkhusus Kepada my best Emilia dan Rajo

yang selalu bersama menyelesaian tesis ini. Kepada Ulla, Monica, Nita, Sri,

Pipit, Kak Maya, Kak Fina, Ummi Shofia dan lainnya. Terima kasih atas do’a
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7. Yayasan Mts Muallimin Univa Medan yang telah memperkenankan penulis
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Terima kasih atas dukungannya.
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memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Medan, April 2018

Penulis

Yeninda Sartika
NIM.8156175013


