
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah Subhana Wataala atas limpahan karunia, taufik dan 

hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Master Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. Adapun proposal tesis saya ini berjudul, “Perumusan Model Pengelolaan Full 

Day School dalam meningkatkan efektifitas di Madrasah Aliyah Negeri  2 Model Kota 

Padangsidempuan”.  

Proposal ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk ini 

peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Zainuddin .M.Pd selaku dosen pembimbing I , yang telah banyak 

memberikan masukan untuk perbaikan dan kelengkapan tesis ini. 

2. Prof. Dr. Martua Manullang . M.Pd  selaku dosen pembimbing II,  dengan tulus 

ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan, serta motivasi 

sehingga proposal tesis ini dapat selesai dengan baik.  

3. Dr. Darwin, M.Pd, sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan pada 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

4. Dr. Darwin, M.Pd, sebagai  Dosen penguji ( narasumber ) yang telah banyak 

memberikan koreksi dan masukan serta pengembangan tesis ini. 

5. Dr. Sukarman Purba. M.Pd selaku sekretaris Program Studi Administrasi 

Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

6. Dr. Sukarman Purba. M.Pd selaku Dosen penguji ( Narasumber ) yang terbanyak 

memberikan kritikan dan masukan baik mengenai isi dan tehnis penulisan tesis 

ini. 

7. Prof. Dr. H. Abd. Muin Sibuea . M.Pd selaku Dosen penguji ( Narasumber ) yang 

mengarahkan penulisan tesis ini menjadi lebih baik . 

8. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. 

9. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Medan dan semua staf 

yang telah memberikan fasilitas belajar selama penulis mengikuti perkuliahan di 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 



10. Para dosen di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. 

11. Dra. H. Wasliyah Lubis.S.Pd. MA selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 

Padangsidimpuan ,yang  telah membantu memberikan data-data ,dokumen serta 

informasi  yang diperlukan untuk kelengkapan tesis ini.  

12. Kepala MAN 2 Padangsidimpuan  yang baru . 

13. Orangtua tercinta, H. Arifin Hasibuan dan Kasuma Harahap yang telah 

memberikan semangat dan doa. 

14. Istri tercinta , Eliarosyah Harahap .S.Pd  yang telah memberikan dukungan moral 

dan spritual , keuangan ,pemikiran, dan tenaga kepada penulis. 

15. Anak tersayang yang sudah merelakan kepergian setiap minggu ke Medan , demi 

untuk menuntut ilmu pengetahuan .  

16. Keluarga besarku, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas 

doa dan dukungannya dalam menyelesaikan perkuliahan. 

17. Din Oloan  Sihotang , teman yang paling akrab dan banyak membantu 

pengumpulan sumber dan informasi , memberi arahan dalam penulisan tesis. 

18. Teman-teman satu angkatan kelas B-1  Tahun 2015 Program Studi Administrasi 

Pendidikan yang telah menjadi keluarga, sahabat, teman berbagi ilmu yang selalu 

memberikan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banykanya kepada 

semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.  

 

Penulis juga menyadari tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, 

oleh karena itu penulis memohon saran dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan 

penulisan selanjutnya.   

 Medan,   23 Mei  2018 

 

                                                                                        Mangarapen Hasibuan 

                                                                                        NIM. 8156132019 
 


