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Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasihNya 

yang memampukan saya untuk menyusun tesis ini. Adapun tujuan pembuatan 

tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program 

Pasca Sarjana Universitas Negri Medan untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan, dengan judul “Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Kreativitas Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Menggambar Konstruksi Bangunan SMK+ Negeri 

Humbang Hasundutan”. 

 Saya meyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak 

Prof. Dr. Binsar Panjaitan, M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. 

sebagai dosen pembimbing yang telah mengajari dan membimbing saya dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada nara sumber Bapak Prof. 

Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd., Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd., dan Bapak Prof. Dr. 

Abdul Munir, M.Pd. yang  sudah banyak memberikan masukan dalam menyusun 

tesis ini. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang  telah 

membantu dalam menyusun tesis ini, baik bantuan  moril maupun materil. Ucapan  

terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Medan, 

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Ketua Prgram Studi Teknologi 

Pendidikan Pascasarjana  Universitas Negeri Medan, Sekretaris Program Studi 

Teknologi Pendidikan sera semua dosen dan staf administrasi yang telah 

membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana  



Universitas Negeri Medan , dan Kepala SMK Negeri 1 Balige yanG TELAH 

MEMBERIKAN kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Study di Program 

Pascasarjana  Universitas Negeri Medan. 

 Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Drs. Marnata Silaban 

selaku Kepala Sekolah SMK N 2 Dolok Sanggul, Bapak Parlindungan Silaban, 

S.Pd dan bapak dan ibuyang telah ikhlas membantu penulis dalam melaksanakan 

perlakuan di kelas dan guru-guru yang telah memberikan izin serta bantuannya 

kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. 

 Akhirnya dengan rasa hormat dan sayang, penullis juga mengucapkan 

terima kasih kepada istri tercinta Cherly Susianna br Siahaan,  anakk-anakku 

tersayang (Lucy, Jonathan, Geisler, dan Mikhael) Orang tuaku yang telah 

memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang yang begitu berarti dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

 Dan teristimewa rekan seperjuangan angkatan XXI B Teknologi 

Pendidikan Pascasarjana  Universitas Negeri Medan yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan doa, semoga Tuhan 

memberikan balasan atas semua yang telah diberikan. 
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