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amal ibadah bagi mereka dan mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.K.M., M.Kes, Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., Direktur Program Pascasarjana, 

Universitas Negeri Medan beserta semua staff yang telah memberikan fasilitas 

pelayanan dan administrasi dengan baik. 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Br Perangin-angin, M.Hum, Dosen Pembimbing I, dan 

Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M.Si, Dosen Pembimbing II yang penuh 

kesabaran memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan, bimbingan, motivasi 

dan saran dalam penyusunan tesis ini. 
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kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah yang beliau pimpin, 
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demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi 
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