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Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan
karuniaNYA sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh tugas dalam pendidikan S2 dan
penyelesaian Tesis saya yang berjudul” PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN
TIPE KEPRIBADIAN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA SMKN 1 LUBUK
PAKAM”

Dalam kesempatan yang baik ini, saya merasa sangat berterimakasih kepada semua
pihak terutama dari dosen pembimbing bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd dan bapak
Dr. Hamonangan Tambunan, M.Pd yang telah membimbing saya dan meluangkan waktunya
hingga selesainya tesis ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada :

Pertama, bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku direktur pascasarjana,
bapak  Prof.Dr. Harun Sitompul, M.Pd. , selaku ketua Program Studi Teknologi Pendidikan
dan Dr. Mursid, M.Pd, selaku sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan, dan staf
Program Studi Teknologi Pendidikan yang banyak membantu khususnya dalam hal
administrasi perkuliahan selama mengikuti perkuliahan.

Kedua, bapak Prof.Dr. Harun Sitompul, ibu Dr. Derlina, M.Si. dan bapak Prof. Dr.
Julaga Situmorang, M.Pd. selaku nara sumber yang telah memberikan masukan pada tesis ini,
serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya selama mengikuti
pendididkan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED)

Ketiga, Kepala Sekolah SMKN 1 Lubuk Pakam, Bapak Drs. Kiniken, M.Pd yang
telah memberikan izin penelitian serta memberikan data-data siswa yang saya perlukan
selama melakukan penelitian, serta seluruh siswa SMKN 1 Lubuk Pakam terutama siswa
siswi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Keempat, Ibunda tercinta Dinar Sianipar, Istri saya tercinta Aguslani Siregar, S.Pd
dan putri-putri saya tersayang Pearl Princila Manurung, Princess Thesalonika Manurung,
Prudence Hesita Manurung, Vini Manurung serta kakanda dan adinda yang telah memberikan
dukungan, doa dan pengertian sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di
Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan ( UNIMED).

Dalam hal ini juga saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belumlah begitu
sempurna, sehingga saya sangat memerlukan berbagai krititkan-kritikan, saran dan masukan
yang sifatnya membangun pemikiran saya agar lebih bagus lagi dalam penulisan tesis ini,
sehingga akan lebih sempurna lagi di masa-masa mendatang.

Atas segala partisipasi dari semua pihak, saya mengucapkan ribuan terimakasih.

Medan, Desember 2013

Penulis,

LENGSIPENG MANURUNG
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