
KATA PENGANTAR 
 
 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kekuatan 

dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 

dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan 

pada program studi Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penulisan tesis  ini tentunya penulis banyak menghadapi kendala dan 

keterbatasan. Namun berkat bantuan berbagai pihak serta motivasi dari suami tercinta, orang 

tua dan anakku, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.  

Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada : 

Bapak Dr. Harun Sitompul, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Berlin Sibarani,  M.Pd,  selaku dosen 

pembimbing yang selalu memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis sehingga 

terselesaikannya tesis ini. 

Bapak Prof.Dr. Sahat Siagian, M.Pd, Dr. R. Mursid, M.Pd dan Ibu Dr. Evi Eviyanti, M.Pd 

selaku narasumber yang telah memberikan masukan-masukan guna perbaikan dan 

kesempurnaan tesis ini.   

Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si,  selaku Rektor Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program 

Pascasarjana Unimed.  

Bapak  Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd,  selaku  Direktur  Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan bantuan dalam segala urusan 

administrasi di  Program Pascasarjana Unimed. 

Bapak  Asisten  Direktur I, dan  II   yang  telah  memberikan  pelayanan dan  bantuan  dalam 

berbagai urusan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan di  Program Pascasarjana 

Unimed. 



Bapak  Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd, selaku  ketua   Program   Studi     Teknologi 

Pendidikan dan Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd selaku sekretaris Program  Studi Teknologi 

Pendidikan.  

Bapak/Ibu dosen  Program Studi Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti 

perkuliahan dan tak terlupakan juga rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Unimed Program 

Studi Teknologi Pendidikan. 

Ayahanda dan Ibunda yang telah membimbingku selama ini dan selalu memberi motivasi 

selama mengikuti perkuliahan dan penulisan tesis ini. Secara khusus kepada suami tercinta 

yang selalu memberikan dukungan, semangat, do’a dan curahan kasih sayang serta Ananda 

tercinta. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pendidikan dimasa kini 

dan yang akan datang. 
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