
i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Pengaruh Penerapan Multimedia 

Camtasia Studio dan Media Power Point terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Struktur Atom” ini telah selesai disusun. Penulis menyadari 

bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan moril maupun materil dari 

berbagai pihak. Untuk itu, tak lupa penulis menyampaikan dan mengucapkan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si sebagai Dosen pembimbing I dan Bapak 
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ini.

2. Bapak Dr. Ramlan Silaban, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kimia Pascasarjana dan narasumber yang selalu memberi motivasi dan 

masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr.Ajat Sudrajat, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Kimia Pascasarjana dan narasumber yang selalu memberi motivasi dan 

masukan kepada penulis dalam peneulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si selaku narasumber yang banyak membantu 

penulis dalam penyempurnaan penulisan dan memberikan masukan guna 

kesempurnaan isi dari tesis ini.

5. Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Ar – Rahman Medan yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang 

bersangkutan.

6. Terimakasih kepada Bapak Zulkarnaen Siregar, M.Pd. dan Bapak Ngatino, 

M.Pd selaku guru kimia SMA yang telah memberi masukkan dalam 

menyusun tesis ini

7. Seluruh para pegawai pascasarjana yang telah memberikan kemudahan dan 

bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di pascasarjana 

Unimed.
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8. Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhitung besarnya penulis 

sampaikan kepada Mas Bayu Winata selaku suami yang penuh 

tanggungjawab, selalu mendukung kegiatan istri dalam hal positif dan selalu 

mendo’akan yang terbaik dan motivasi, dan semoga sifat baik dalam diri 

kamu Mas Bayu Winata terjaga Allah Swt. sampai akhir hayat kita, Aaamiiin.

9. Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhitung besarnya penulis 

sampaikan kepada Ibunda Chairani, Ibunda Hj. Tengku Aryani Rusni, 

Ayahanda Sudirman, Ayahanda Rismadi dan Bapak Sofyan, serta keluarga 

besar saya dan suami yang tak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang 

telah mendo’akan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi.

10. Terimakasih setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Yahya Syamsudin, M.Ag. 

beserta keluarga, dan kepada Ibu Kamariah Ahmad beserta keluarga yang 

telah mendo’akan, memberikan sumbangan moril, materil dan spritual 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih 

setinggi-tingginya kepada al-muhsinah yakni Ibu Mariani Bte Ngatiman

beserta keluarga, Ibu Norasikin Bte Jamari beserta keluarga, Ibu Siti Aminah 

Bte Mohd. Aris beserta keluarga, dan Bapak/ Ibu seluruh keluarga besar 

Project Asam Singapore yang telah mendo’akan, mendistribusi penulis 

berupa materil, moril, dan spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi dengan baik.

11. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, semoga kebersamaan dan 

kekeluargaan yang kita lalui dapat selalu terjaga.

12. Teman-teman terdekat penulis yang tak dapat disebutkan namanya satu-

persatu yang selalu memberi motivasi dan dorongan kepada penulis.

13. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan yang telah saudara 

berikan kepada penulis dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan-

Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 

kepada siapa saja yang membacanya.

Medan, 06 September 2016
Penulis,
Husuwatul Masyithah
NIM. 8146142016


