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 Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan 

sayangnya kepada kita semua termasuk kepada penulis sehingga penulisan tesis 

ini dapat diselesaikan dan diajukan ke panitia ujian tesis program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada program studi Teknologi Pendidikan. 
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4. Seluruh dosen Prodi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah membekali ilmu pengetahuan penulis baik pada saat 

perkuliahan maupun di luar perkuliahan. 

5. Asrul, M.Pd selaku staf Prodi Teknologi Pendidikan yang banyak membantu 

penulis untuk melaksanakan penelitian terutama dalam hal administrasi. 

6. Rekan mahasiswa Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana UNIMED. 

7. Yayasan Haji Ihutan Ritonga (Yaspenhir) Bapak Jafar Syahbudin Ritonga, 

DBA., yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan financial kepada 

penulis untuk bisa melanjutkan S2 ke UNIMED, dan juga sebagai inspiring 

leader yang selalu memberikan motivasi untuk terus berkarya dan bermanfaat. 

8. Teristimewa istriku tercinta Liza Novita Nasution yang setia mendampingi 

penulis baik dalam suka maupun duka, selalu memotivasi dan mendoakan 

sehingga menjadi tumpuan inspirasi. Begitu juga anakku tercinta Roza Walad 

yang selalu sabar, pengertian dan terus berdo’a untuk kesuksesan penulis. 
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