
 iii 

 
KATA PENGANTAR 

 
 
 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan anugerahNya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

disertasi ini yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Berpikir Kreatif 

Siswa Terhadap Hasil Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan 

Mengontrol Pengetahuan Awal”. 

Penulisan disertasi ini dilatar belakangi oleh keadaan sekolah yang menjadi 

tempat peneliti melakukan penelitian. Selain itu faktor penting yang juga menjadi 

bagian penelitian ini adalah pentingnya seorang guru menentukan strategi 

pembelajaran yang digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran yang 

dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang baik. 

 Saat dalam proses sampai menyelesaikan disertasi ini banyak pihak yang 

telah memberikan bantuan berupa masukan berupa kritik, saran, motivasi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Atas bantuan yang telah diberikan 

tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, M.Kes., selaku Rektor Unimed yang memberikan 

izin belajar dan fasilitas lainnya kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., selaku Direkstur Pascasarjana Unimed 

yang senantiasa memberikan dorongan dan arahan. 

3. Bapak Prof. Dr. Hasan Saragih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Teknologi 

Pendidikan yang telah memberikan dorongan dan arahan. 
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4. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd., selaku Promotor I, yang telah banyak 

memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian 

penulisan disertasi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Julaga Situmorang, M.Pd., selaku Promotor II, yang telah 

banyak menyisihkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penulisan disertasi ini. 

6. Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd., selaku narasumber yang telah 

memberikan masukan, gagasan dan saran dalam penyelesaian disertasi ini 

7. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd., selaku narasumber yang telah 

memberikan masukan, gagasan dan saran dalam penyelesaian disertasi ini 

8. Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd., selaku narasumber yang telah 

memberikan masukan, gagasan dan saran dalam penyelesaian disertasi ini 

9. Bapak Prof. Dr. Alwen Bentri, M.Pd., selaku narasumber yang telah 

memberikan masukan, gagasan dan saran dalam penyelesaian disertasi ini. 

10. Suami terkasih Rugito, S.T., dan anak-anak tercinta : Christopher Chuang dan 

Bryan Chuang yang merupakan permata hati bagi penulis yang tidak pernah 

lelah mendukung serta  menjadi motivasi bagi penulis. Terima kasih atas 

pengertian yang diberikan kepada penulis yang mana harus mengurangi waktu 

kebersamaan kita saat penulis menyelesaikan disertasi. 

11. Ibu Nahesyoen Ibunda tersayang penulis, yang dengan caranya sendiri 

memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis dalam menempuh 

studi dan sampai menyelesaikan tulisan disertasi ini. 
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12. Adik penulis Adinda Meisien, S.S. dan Suami dr. Wali beserta anak-anak 

Kimberly Yaprianko, Therysia Yaprianko dan Roger Cruise Yaprianko terima 

kasih dari penulis untuk kalian sekeluarga atas doa, dukungan yang luar biasa 

dan yang terus mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. 

13. Ananda Welson Siur dan istri Rita, M.Psi., dan anak-anak Peter Chiu, Frederick 

Chiu dan Josephine Chiu, terima kasih dari penulis untuk kalian semua atas 

tantangan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi 

ini. 

14. Ibu Ev.Yetty Millie, M.Th. dan Ibu GI. Elvi Siregar, M.Th., dan teman-teman 

sepelayanan di Gereja Methodist Jemaat Immanuel Tanjung Morawa, yang 

terus mendukung dan mengingat penulis di dalam setiap doa-doa yang 
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15. Keluarga besar Perguruan Methodist Tanjung Morawa yang menjadi 

penyemangat penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. 

16. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan tahun 2013 yang awalnya 

kerjasama Unimed dengan UNJ yang telah banyak memberikan kontribusi baik 

langsung maupun tidak langsung sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. 

17. Saudara dan sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang ikut serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan memberikan dorongan moril maupun materiel, sehingga penyusunan 

penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. 

Kiranya Tuhan sajalah yang membalaskan segala budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. 
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Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan bahwa disertasi 

ini masih jauh dari sempurna sehingga membutuhkan saran dan masukan yang 

bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Atas semua saran dan 

masukannya penulis mengucakan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga 

disertasi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan kajian strategi pembelajaran dan berpikir kreatif yang bermanfaat bagi 

dunia Pendidikan umumnya dan Sekolah Methodist Tanjung Morawa khususnya. 
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