KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirrabbil’alamin, puji serta rasa syukur penulis hanya
kupersembahkan kepada Tuhan semesta Alam yang bahwa sesungguhnya tiada
Tuhan selain engkau ya rabbul ‘izzati, syukron katsir ya Allah atas karunia,
rahmat, barakah, dan hidayahMu ya Allah yang Engkau persembahkan kepada
hambamu yang hina yang jauh dariMu, bukankah Engkau sangat dekat kepada
seluruh umatMu ya Rabb. Shalawat kepada manusia junjungan alam, seorang
motivator unggul diseluruh dunia, pemimpin sejati untuk seluruh ummat, seorang
cendikia yang sangat bersahaja. Sesungguhnya tiada yang sangat menyerupainya
didunia ini, bertemu dengannya dan Rabbnya adalah cita – cita tertinggi dalam
hidup penulis semoga dalam perjuangan ibadahku insyaAllah akan menjumpakan
diri penulis yang hina ini kepada Rabb penciptaku dan Muhammad Rasulullah
SAW yang sangat menjadi idola penulis, Amin ya Rabbal ‘alamin. Sembah sujud
penulis hanya padaMu ya ALLAH.
Alhamdulillah, berkat karunia Allah SWT akhirnya tesis ini berhasil
diselesaikan, sehingga hamba yang penuh dengan kedhaifan tentunya di dalam
laporan ini sangat banyak kekurangan di dalamnya, dan diharapkan bagi saudara
penulis yang membacanya sudi kiranya untuk menyempurnakan isi dari laporan
ini. Adapun tentang : “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Elektronika
Melalui Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Kelas IX-1 Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Swasta Pahlawan Nasional Medan”.
Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, saran,
dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ijinkanlah
penulis mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarnya kepada
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mereka yang selalu mendukung perjuangan penulis dalam menempuh hidup yang
fana ini serta memotivasiku di dalam menjalankan segala aktivitas yang penulis
lakukan di antaranya adalah :
1. Bapak/Ibu Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Pahlawan Nasional Medan. Jl.
Durung No. 205, Medan Tembung yang memberi ijin belajar kepada penulis.
2. Rektor Universitas Negeri Medan beserta para pejabat Civitas Akademik
Universitas negeri Medan. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri
Medan beserta para Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang
banyak memberikan bantuan untuk kelancaran studi dan penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd, selaku ketua Program Studi Teknologi
Pendidikan, dosen pembimbing yakni: Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd
dan Dr. Hamonangan Tambunan, M, Pd. yang begitu sabar memberikan
binbingan dan petunjuk yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
Demikian juga penulis ucapkan banyak terimakasih kepada bapak nara sumber:
Prof. Dr. Sahat Siagian, M. Pd dan Dr Baharuddin, M. Pd yang banyak
memberi kontribusi yang sangat berarti guna kebaikan tesis ini.
4. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP
Swasta Pahlawan Nasional H. Suharto, S. Pd, M. AP. Yang telah memberikan
izin penelitian dan Eka Sahruldani, S. Pd yang bersedia menjadi observer, juga
Bapak/Ibu Guru SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan yang telah bersedia
memberikan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan
angkatan ke XVIII Program Studi Teknologi Pendidikan yang turut memotifasi
penulis agar tetap semangat hingga penulisan tesis ini.
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6. Teristimewa sekali buat istriku tercinta Mardian Hasanah, S. Pd yang selalu
setia dalam suka maupun duka dan tiada hentinya memberikan dukungan dan
doa untuk kelancaran perkuliahan dan penulisan tesis ini. Juga kepada anakanak ku tersayang: Quanesha Nurul Arfa Yumna dan Quinnera Dalisha Laili
Mumtaza yang menjadi penghibur dan penyemangat penulis dalam perkuliahan
dan penulisan tesis ini.
7. Secara khusus juga disampaikan terimakasih saya pada Ayah, Ibu, kakak dan
adik saya, syukron katsir jazakallah atas segala doa dan restu yang tiada henti
pada anakmu ini. Ibu ingin saya bersujud di kakimu, yang merupakan titipan
surga dari Allah SWT, terimah kasih yang tak terhingga atas semua
pengorbananmu melahirkan saya, dan Ayah terima kasih saya atas
pengorbananmu untuk memperjuangkan masa depan saya untuk lebih baik dari
mu.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
sebab itu penulis memohon maaf apabila ada dalam ini terdapat kesalahan baik
dalam penggunaan tata bahasa maupun dari segi materi yang ada di dalamnya.
Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sangat membangun
dari pembaca agar dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik pada masa
yang akan datang. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat
bagi penulis sendiri maupun bagi semua yang membaca.
Medan, 06 Juli 2015
Penulis,

M. Syuaib
NIM : 8106122024
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