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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini dengan judul  “Pengaruh  

Strategi  Pembelajaran   dan  Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa  terhadap  Hasil  

Belajar Keterampilan Jahit dan Sulam Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Tanjung 

Morawa” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak sehingga pada akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada 

Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M. Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Dr.  

Hamonangan Tambunan, M.Pd., pembimbing II yang telah begitu banyak 

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Kepada ketiga narasumber 

Bapak Prof.Efendi Napitupulu, M.Pd., M. Pd, Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M. 

Pd, dan Bapak Dr. Mursid, M.Pd. yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk 

perbaikan tesis ini. 

Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 

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

beserta seluruh staff yang memberikan fasilitas belajar ketika penulis dalam studi, 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan beserta staff yang banyak memberikan kontribusi 

dalam menyelesaikan studi penulis, 

3. Seluruh teman angkatan XXIII / B3 Prodi Teknologi Pendidikan Program Pasca 

Sarjana Universitas Negeri Medan yang senantiasa dalam suka dan duka terus 

bekerja sama dengan penulis dalam menyelesaikan studi, 

4. Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru, dan para siswa SMP Negeri 3 Tanjung 

Morawa yang telah membantu penulis dalam penelitian. 

5. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada 

Ayahanda tercinta Amat Subari, suami tercinta Lilik Gusnaidi, anak-anak 

tersayang Zuhdi Habib Cahyadi dan Aisyah Zahrotul Fitroh, dan seluruh keluarga 
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yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan serta motivasi kepada 

penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini 

dan untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, kritik dan saran untuk 

kesempurnaanya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan. 
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