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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas segala berkat, hikmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Dalam proses penulisan, penulis banyak mengahadapi 

kendala dan keterbatasan, namun berkat bimbingan dari pembimbing dan motivasi 

dari orang tua serta dukungan dari rekan-rekan mahasiswa Pascasmjana akhimya 

penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Penulis menyampaikan rasa honnat dan terimakasih yang sebesar

besarnya kepada dosen pembimbing Prof. Dr. Abdul Hamid.K, M.Pd dan Prof. 
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dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tulus 

kepada ketiga narasumber: Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd., Prof. Dr. 

Mukhtar, M.Pd., dan Dr.Evi Eviyanti, M.Pd., yang telah banyak memberikan 

masukan dan koreksi untuk perbaikan tesis ini, serta kepada seluruh Bapak lbu 

dosen Pascasmjana Universitas Negeri Medan yang dengan ketulusan hati telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan 

di Program Pascasmjana Universitas Negeri Medan. Pada sempatan ini penulis 

juga menyampaikan terima kasih kepada: 
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M.Si, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di 
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Prof. Dr. Belferik Manullang, M.Pd, Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan 

Bapak Prof. Dr. Sabat Siagian, M.Pd dan Sekretaris Program Studi T~knologi 

Pendidikan Bapak Dr. Mursyid, M.Pd serta para staf administrasi Program 
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maupun moril juga doa-doa yang senantiasa menyertai perjalanan hidup penulis 

dan dalam penyelesaian studi penulis. 

Kelimo: Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

Program studi Teknologi Pendidikan angkatan XVll Reguler A yang telah 

bersama-sama saling berbagi suka dan duka selama perkuliahan hingga lulus. 

Kiranya seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis menjadi amal kebajikan dan menjadi kemulian bagi Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Akhirnya penulis mengakui dan sadar semua ini dapat diselesaikan 
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Tuhan yang selalu nyata kepada penulis. Semoga tuiisan ini bennanfaat dan dapat 

menambah khasanah berpikir bagi yang membacanya, khususnya bagi dunia 
pendidikan. 
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