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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena 

atas berkat rahmat, karunia, bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga tesis ini 

dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Teknologi 

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Dalam penulisan 

tesis ini, disamping ketekunan dan kerja keras, juga banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tulus  ikhlas dari hati yang paling dalam kepada yang 

terhormat Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd, sebagai dosen 

pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang begitu efektif dan 

terperinci, serta selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

Selanjutnya dengan rasa hormat yang tulus penulis menyampaikan terima 

kasih kepada Bapak Prof. Dr. Julaga Situmorang, M.Pd yang dengan keluasan dan 

kedalaman ilmunya masing-masing telah memberikan masukan yang begitu 

berarti terhadap tesis ini baik dari segi teori, penulisan maupun metodologinya, 

sehingga tesis ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu, 

khususnya dalam bidang pembelajaran. 

Terima kasih yang tulus juga disampaikan kepda Bapak Rektor 

Universitas Negeri Medan Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, dan Direktur 

program pascasarjana Universitas Negeri Medan Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, 

M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku ketua prodi Teknologi 
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Pendidikan serta staf/ pegawai yang  telah memberikan kesempatan dan bantuan 

selama mengikuti perkuliahan di Program pascasarjana Universitas Negeri 

Medan. 

Berikutnya  ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Harun Sitompul, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, dan Bapak Dr. Keysar 

Panjaitan, M.Pd selaku nara sumber yang telah memberikan kritik, saran dan 

masukan pada tesis ini dan semua dosen di Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan, khususnya dosen Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam kepada penulis sehingga 

bermanfaat bagi peningkatan wawasan ilmu pengetahuan. 

Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Batubara, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan 4 Tanjung Tiram 

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Selanjutnya penulis 

ucapakan terima kasih kepada Bapak ibu guru Matematika di SMP Negeri 1 dan 4 

Tanjung Tiram beserta siswa –siswi kelas VII tahun ajaran 2013 / 2014 yang telah 

bekerja sama demi lancarnya pelaksanaan penelitian. 

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda yang 

telah mendidik penulis sejak kecil sehingga menjadi seperti yang sekarang, serta 

memberi motivasi sehingga penulis dapat melaksanakan studi dan menyelesaikan 

tesis ini. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

yang turut membentu dalam penyelesaian pendidikan penulis hingga penyelesaian 

tesis ini diucapakan banyak terima kasih yang tidak terhingga semoga semua 



v 
 

bantuan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan serta berkat 

yang lebih dari Allah Swt. 

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian 

tesis ini diucapkan banyak terima kasih yang tidak berhingga semoga semua 

bantuan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan serta berkat 

yang lebih tinggi dari Allah dan senantiasa dapat bersukacita didalam pengasihan-

Nya. Amin. 

 Medan, Mei  2014 

Penulis 

 

Lindasyah Dalimunthe 


