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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini dibuat 

untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Magister Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat 

bantuan, masukan-masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril 

maupun materil. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan 

akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebajikan yang berlipat ganda.  

Rasa terima kasih tiada tertinggal penulis ungkapkan pada 

Dr.Thamrin,M.Si sebagai Pembi,bing 1 dan Dr. Eko Wahyu Nugrahadi,M.Si. 

sebagai pembimbing 2, yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada penulis. Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada : 

1. Dr. Syamsul Gultom,S.KM.,M.Kes., selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta seluruh staff yang memberikan fasilitas belajar ketika 

penulis dalam studi, 

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

Universitas Negeri Medan beserta staff yang banyak memberikan 

kontribusi dalam menyelesaikan studi penulis, 

3. Dr. Saidun Hutasuhut,M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta staff yang 
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banyak memberikan kontribusi ketika penulis dalam studi dan 

penyelesaian tesis ini.  

4. Dr. Dede Ruslan,M.Si., selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis selama 

penyelesaian tesis ini. 

5. Dr. M. Fitri Rahmadana,M.Si., selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis selama 

penyelesaian tesis ini. 

6. Nelmi Indrawati,S.E., selaku Kepala Sekolah  SMK S Al Ikhlas 

Pangkalan Susu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya 

selama penulis duduk dibangku perkuliahan dan dalam melakukan 

penelitian. 

7. Ayahanda Abdul Manan Siregar dan Ibunda Maimunah sealaku orang 

tua penulis yang selalu memberi motivasi, bantuan moril dan materil 

selama studi di Program Pascasarjana Pendidikan Ekonomi. 

8. Ocktika Diana Sari selaku kakak penulis dalam memberi motivasi dan 

dukungan selama studi di Program Pascasarjana Pendidikan Ekonomi 

9. Evi Deristina Sinaga selaku teman yang selalu mendukung dan 

memberi bantuan dalam penyelesain tesis ini 

10. Teman-teman sekelas PPs Pendidikan Ekonomi 2019 yang telah 

memberikan semangat kepada penulis 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

penelitian ini, namun penulis menyadarai masih banyak kelemahan baik dari segi 
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isi maupun tata bahasa. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi seluruh pihak yang membutuhkan. 

 

      Medan,    Januari 2022 

      Penulis 

       

   

      Dwi Rayana Siregar 

      NIM. 8196166001 

 

 


