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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang senantiasa melimpahkan berkat, hikmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Dan Kreativitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PMO Pada 

Murid SMK Negeri 4 Medan T.A 2017/2018. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Master Pendidikan bagi 

Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan  Universitas Negeri Medan. 

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya Tesis ini, penulis banyak 

sekali mendapat pembelajaran, motivasi, saran dan dukungan moril, materil 

maupun spiritual  dari berbagai pihak yang sesungguhnya tidak ternilai harganya. 

Melalui tulisan ini ijinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus, dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan 

ikut ambil bagian sepanjang proses awal hingga penyelesaian studi tesis ini. 

Ungkapan dan penghargaan tersebut saya sampaikan kepada yang 

terhormat Bapak Prof. Dr.Julaga Situmorang, M.Pd selaku Pembimbing Tesis I 

dan Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku dosen pembimbing Tesis II yang dengan 

penuh ketulusan dan kesabaran serta dedikasi dan motivasi yang begitu berarti 

sejak pengajuan judul, penyusunan proposal dan penyelesaian tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 
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2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan beserta jajarannya, yang telah memberikan 

kesempatan dan bantuan untuk kelancaran studi selama mengikuti perkuliahan 

di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Sekaligus Dosen 

Penguji dan ibu Dr. Syamsidar Tanjung, M.Pd Selaku Sekretaris Prodi 

Teknologi Pendidikan Univesitas Negeri Medan sekaligus sebagai notulen 

yang telah begitu banyak membantu. 

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Efendi 

Napitupulu, M.Pd, selaku Narasumber, beserta Seluruh Dosen dan Staf 

Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan dukungan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan baik di dalam kelas maupun diluar kelas. 

5. Bapak Drs. Gustini Raya, MM. selaku kepala sekolah, bapak Drs.Ibnu Hazam, 

MM Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta Guru-guru dan 

pegawai di lingkungan SMK Negeri 4 Medan  yang telah mengizinkan dan 

membantu penulis melakukan proses penelitian. 

6. Orang tuaku terkasih Bapak Rosman Saragih dan Ibu Rentiani Girsang, serta 

Ibu mertuaku Laini Saragih dan serta Abang-Kakak dan Keponakanku 

sekalian yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta dukungan baik moril 

maupun materil selama  perkuliahan hingga selesai. 

7. Teristimewa kepada Istri Tercinta Ervi Friska Handayani Damanik, S.Si atas 

segala dukungan, motivasi, serta dan kasih sayangnya dan segala dukungan 

yang dicurahkan dari segala hal selama perkuliahan hingga selesai.  
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8. Segenap rekan-rekan kuliah khususnya kelas A-2 Reguler Program Studi 

Teknologi Pendidikan Angkatan XXII Universitas Negeri Medan serta semua 

pihak yang telah membantu, Terima kasih saya ucapkan, semoga Tuhan Yang 

Maha Esa melimpahkan berkatNya bagi teman-teman sekalian beserta seluruh 

keluarga. 

9. Bapak Marlon Naibaho, M.Pd.K selaku Kepala Sekolah beserta seluruh Guru-

guru dan pegawai Tata Usaha SMK Swasta YPN Marisi – Medan, yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi yang sangat membangun. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah telah 

memberikan dukungan dan perhatian. 

Tiada gading yang tak retak, tiada satupun hal sempurna di dunia ini karena 

kesempurnaan hanya milikNya. Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis 

jika adanya kekurangan maupun kesalahan baik dalam teknik penulisan, tata 

bahasa, maupun isinya. Oleh karena itu guna penyempurnaan berikutnya penulis 

sangat mengharapkan saran, kritik, maupun masukan dari pembaca yang bersifat 

membangun. 

Penulis juga berharap semoga Tesis ini bermanfaat dalam memberi 

informasi, memperkaya wawasan serta menambah  khasanah ilmu pendidikan 

bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi guru-guru produktif TKR dalam 

meningkatkan hasil belajar Murid di dunia SMK. Dengan ucapan syukur bagi 

Tuhan Yang Maha Esa, Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,     
Penulis 
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