KATA PENGANTAR

Puji dan syukur krhadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan
cahaya petunjukNya yang tiada tara sehingga penelitian dan penulisan tesis yang
berjudul “ Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap
Hasil Belajar mahasiswa S-1 Keperawatan STIKes Sumater Utara” ini dapat
diselesaikan. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program pascasarjana Universitas
Negeri Medan.
Penulisan tesis ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak baik
moril maupun materil yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Semoga

Allah SWT membalas semua kebaikan anda sekalian yang telah memberikan
dorongan dan bantuan tersebut.
Rasa hormat penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta dan
rasa terima kasih kepada suami tercinta Zulkadar dalimunthe, S.Pd dan anak saya
Naufal Fathin Aziz yang dengan pengertian yang mendalam kepada penulis
selama pendidikan.
Terimakasih yang tulus saya persembahkan kepada:
1. Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Julaga
Situmorang, M.Pd selaku pembimbing II, di tengah aktivitasnya yang
padat beliau berdua berkenan membimbing dan mengarahkan penulis.
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2. Direktur Pascasarjana UNIMED serta seluruh asisten Direktur serta ketua
program studi Teknologi Pendidikan Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd.
3. Prof Dr. H. Abdul Hamid K, M.Pd, Prof. Dr. Effendi Napitupulu, M.Pd.
dan Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku nara sumber pada seminar
proposal tesis dan penguji pada sidang tesis, terimah kasih banyak atas
kesediaannya memberi masukan dan bimbingan demi perbaikan tesis ini.
4. Dr. H. Paul Sirait, SKM.MM. M.Kes selaku Ketua STIKes SUMUT dan
Roslenni Sitepu, S.Kp. MARS selaku Ketua Program studi S-1
Keperawatan beserta dosen dan bag. Administrasi yang telah membantu
terlaksananya penelitian ini.
5. Teman-teman seperjuangan pada program studi Teknologi Pendidikan
kelas Reguler A, yang telah banyak memberi dorongan dan menjadi
kawan diskusi yang baik.
Akhirnya

penulis

berharap,

semoga

tesis

ini

bermanfaat

bagi

perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan keperawatan di
Indonesia.

Medan,

Januari 2012

Lenni Afriani Batubara
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