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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat 
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Konvensional.”. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi 
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penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan terselesaikannya tesis ini. 

3. Kedua dosen pembimbing terbaik, Bapak Dr. Syafari, M.Pd sebagai dosen 

pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd sebagai dosen pembimbing 

II yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan 

bimbingan, arahan dan saran-saran yang berarti bagi penulis. 
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4. Ketiga dosen narasumber terbaik, Ibu Dr. Nerli Khairani, M. Si, Dr. Hamidah 

Nasution, M.Si, dan Bapak Dr. Mulyono, M. Si sebagai dosen narasumber 

yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan 

bimbingan, arahan dan saran-saran yang berarti bagi penulis. 
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UNIMED yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama 

perkuliahan. 
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Pulungan, Nora Esteriah Pulungan, Abden Rahim Aritonang, Aman Sanusi 

Siregar dan teman-teman lainnya yang tidak bisa diucapkan namanya satu 

persatu. 

9. Ibu Hj. Lisnawati Susman, SH., MM  selaku kepala sekolah SMP N 1 Medan 
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       Medan,                   2018 

       Penulis 

  

 

      ELLYANA SARI HARAHAP 

NIM. 8166172016 


