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Rasa Syukur penulis nyatakan kehadirat Allah SWT karena berkat izin-Nya 

maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Dalam proses penulisan 

tesis ini penulis banyak menghadapi kendala dan keterbatasan, namun berkat 

bimbingan Dosen Pembimbing dan segala pihak yang telah memberikan motivasi 

kepada penulis akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan 

ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada: 

Rektor Universitas Negeri Medan Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Si,  

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

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Unimed. 

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Harun Sitompul, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan, dan 

Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Teknologi 
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kepada penulis berupa layanan perkuliahan dan administrasinya. 

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Mukhtar, M.Pd dan Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd sebagai pembimbing I dan 

Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan pengarahan serta 

bimbingan dalam penyusunan tesis ini.  

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul 

Muin Sibuea, M.Pd, Bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd, M.A, M.Sc. Ph.D dan 

Bapak Dr. Hamonangan Tambunan, M.Pd sebagai narasumber yang telah 

memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini. 
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Terima kasih juga kepada Bapak/ ibu Dosen Program Studi Teknologi 

Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dan tak lupa 

juga penulis haturkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana 

Unimed Program Studi Teknologi Pendidikan  angkatan ke XVIII yang telah 

banyak memberikan bantuan moril dan motivasi sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan. 

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ibu Dra. 

Rosminah, MM. selaku Kepala SMA Negeri 1 Tanjungbalai, Bapak Wahidin 

Hasibuan , M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 2, Ibu Dra. Nahwati, selaku Kepala 

SMA Negeri 3 Di Kota Tanjungbalai yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian pada sekolah-sekolah yang dipimpinnya, serta siswa-

siswa kelas X Tahun Ajaran 2012/2013 yang menjadi populasi dan sampel dalam 

penelitian ini. 

Teristimewa ucapan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda (Alm) 

dan Ibunda yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan secara khusus 

pula ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Istriku tercinta Iswani Hayati, 
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