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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan 

kekuatan dan Rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dalam proses 

penulisannya ini banyak menghadapi kendala dan keterbatasan, namun berkat 

bimbingan Pembimbing dan motivasi dari keluarga serta rekan-rekan mahasiswa 

Pascasarjana akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.  Pada kesempatan ini, 

ucapan terimakasih disampaikan kepada: 

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. 

Abdul Hamid K. M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, sebagai 

Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya  memberikan 

pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 

Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M..Pd, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd 

dan Bapak Dr. Raden Mursyid, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan 

masukan bagi penyempurnaan tesis ini.   

Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, 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.  

Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak  Prof. Dr. Sahat 

Siagian, M.Pd., Ketua   Program   Studi     Teknologi Pendidikan dan Dr. Raden 

Mursyid, M.Pd., Sekretaris Program  Studi Teknologi Pendidikan atas segala 

motivasi dan bantuan kepada penulis berupa layanan perkuliahan dan 

administrasinya.  
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Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen  

Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti 

perkuliahan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada rekan  mahasiswa 

Pascasarjana Unimed Program Studi Teknologi Pendidikan sebagai teman yang telah 

banyak memberikan bantuan moril dan motivasi sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan. 

Ucapan terimkasih teristimewa disampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda 

yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan 

penulisan tesis ini. Secara khusus pula ucapan terimakasih suami tercinta dan anak-

anakku tercinta Zuriah Alfan Zakaria, Faris Khoiri Husni Mubaroh yang selalu 

memberikan curahan kasih sayang. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidikan di masa kini 

dan yang akan datang. 

 

Medan,      Maret 2012 

           Penulis, 

 

 

                                                                                   LILIK MUNAWAROH 
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