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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang selalu 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan 

gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak baik bantuan moril maupun material, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah 

dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Amiin. 

Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. 

Dr.Sahat Siagian, M.Pd selaku pembimbing I sekaligus Pembantu Rektor 3 

Universitas Negeri Medan, dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd 

selaku pembimbing II sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan 

yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi pada penulis. Begitu 

juga rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Harun 

Sitompul,M.Pd, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd sebagai narasumber dalam 

penelitian ini. Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan dan 

Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku Ketua Prodi Teknologi Pendidikan 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan di Program Pascasrjana Unimed. 

2. Para dosen di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kematangan 

berpikir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tesis ini. 
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3. Yensi Susani, S.Pd selaku Kepala SMP Swasta Dwitunggal Tanjung Morawa 

dan seluruh dewan guru yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian di SMP Swasta Dwitunggal Tanjung Morawa, serta seluruh siswa-

siswa kelas VII tahun pelajaran 2014/2015 yang menjadi sampel penelitian. 

4. Rekan-rekan seperjuangan khususnya mahasiswa PPs Prodi Teknologi 

Pendidikan kelas A1 angkatan XXIII yang telah banyak memberikan 

dukungan moral dalam penyelesaian perkuliahan dan penelitian ini. 

5. Selanjutnya terima kasih yang teristimewa dan doa yang selalu penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT untuk kedua orang tua, suami dan anak 

tercinta, juga seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan 

penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan magister pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Akhirnya, penulis berdoa kepada Allah SWT semoga kita semua 

mendapatkan karunia dan Ridho-Nya. 

 

Medan,   Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Try Yayuk Junita Wulandari 

 

 


