
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Y esus Kristus Sang Maha Karya 

yang mempunyai rencana yang terbaik dan yang selalu memberikan kekuatan dan 

Iimpah karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisannya 

penulis banyak menghadapi kendala dan keterbatasan, namun berkat bimbingan 

Pembimbing dan motivasi dari orang tua serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana 

akhimya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

Bapak Prof.Dr. H.Abdul Muin Sibuea, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Harun 

Sitompul, M.Pd selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 

Bapak Prof. Syawal Gultom, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di 

Program Pascasarjana Unimed dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manulang, Direktur 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bantuan administrasi 

di Program Pascasarjana Unimed. 

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan 

kepada: 

I. Bapak Prof. Dr.Abdul Hamid K, M.Pd., Bapak Dr. Sahat Siagian, M.Pd., dan 

Bapak Prof Dr. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D selaku nara sumber 

yang banyak memberikan masukan atau sumbangan pemikiran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dalam hal metodologi 

penelitian ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran, M. Pd., Ketua Prodi Teknologi Pendidikan 

dan Bapak Dr Sahat Siagian, M. Pd., Sekretaris Prodi Teknologi Pendidikan, dan 

staf Prodi Teknologi Pendidikan yang banyak membantu khususnya dalam hal 

administrasi perkuliahan selama mengikuti perkuliahan. 
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3. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Prodi Teknologi Pendidikan, yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi penulis dalam 

menjalankan tugas-tugas sesuai dengan profesi penulis. 

4. Bapak Evendy Simamora, SE selaku Kepala Sekolah SMP BUDI MURNI I 

Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian 

di sekolah yang beliau pimpin, termasuk dalam pemanfaatan saran prasarana 

sekolah, guru-guru serta staf administrasi SMP BUDI MURNI I Medan yang telah 

banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

5. Bapak S.Hidaka selaku Kepala Sekolah SD Free Methodist 2 Medan tempat 

penulis beketja, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

6. Keluargaku tercinta Ayahanda Drs. L. Sianturi dan lbunda R.Br Tambunan yang 

senantiasa membimbing selama dan selalu memberi motivasi selama mengikuti 

perkuliahan dan penulisan tesis ini. 

7. Rekan-Rekan Sepetjuangan khususnya mahasiswa PPs Prodi Teknologi 

Pendidikan Angkatan XI Eksekutif dan Reguler. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kelemahan dari tesis 

ini, untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran ataupun kritik untuk 

kesempurnaan tesis ini. 

Penulis tidak dapat membalas semua yang diberikan, klranya kasih serta 

Tuhan Y esus Kristus memelihara serta memberikan anugrah yang besar bagi kita 

semua. Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidikan di 

masa kini dan yang akan datang. 
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