
,. KA TA PENGANT AR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

berkat, rahmat, kemurahan dan karuniaNya yang melimpah kepada penulis 

sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Terwujudnya tesis ini tidak 

terlepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril 

maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besamya kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana 

selamaini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Bapak 

Prof. Dian Armanto, M.Pd, M.A, M.Sc, Ph.D, sebagai Pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan araban dan bantuan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

3. Bapak Direktlir, Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris, Bapak/Ibu Dosen 

serta Pegawai Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah membimbing dan memberikan 

pelayanan kepada penulis selama mef!iadi mahasiswa. 

4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang telah 

memberikan izin belajar dan izin penelitian bagi penulis. 

5. Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru SMA Negeri l Bintang Bayu yang 

telah membantu dalam pelaksanaan uji coba instrumen penelitian ini. 
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6. Bapak/Ibu Kepala Sekolah serta seluruh guru PKn SMA Negeri dan Swasta se 

Kabupaten Serdang Bedagai yang telah banyak membantu penulis dalam 

pengumpulan data penelitian ini. 

7. Bapak Dr. Sukarman Purba, M.Pd. dan Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M.Si 

dan Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd sebagai dosen penguji; serta Bapak Drs. 

Yasaratodo Wau, M.Pd yang telah banyak memberikan masukan yang sangat 

berharga bagi penulis. 

8. Bapak Drs. Bonaraja Purba. M.Si yang telah banyak rnernbantu penulis secara 

moril dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan data dalam 

penyusunan tesis selama ini. 

9. Ternan-ternan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

10. Isteri terkasih dan putra-putri tersayang yang telah ban yak rnemberikan doa 

dan dorongan moril, dengan tabah dan ikhlas menunggu serta mengorbankan 

waktu kebersamaan keluarga selama penulis rnenjadi mahasiswa. 

Akhirnya semoga sernua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah rnernberikan kontribusi terhadap penyelesaian pendidikan dan 

penyusunan tesis ini, rnendapat Iimpahan berkat dan rahmat dari Tuhan Yang 

MahaEsa. 

Medan, 17 Desember 20 II 

Penulis, 

Y eddi Efendi Sipayung 
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