
 

 

PENGANTAR 

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat, 

karunia dan pcrtelongan-Nya j ualah pcnulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shala\ .. ·at 

dan sa lam disam paikan keharibaan j unj ungan Besar Muhammad SAW, karena berkat 

perjuangan beliau hingga saat ini dapat rnenyaksikan kemajuan IPTEK yang sernakin ---pesat. ----._ 
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ini dapat diselesaikan. l i 
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5. Bapak Dr. Abdul. Hamid K., M.Pd., selaku Ketua Program Teknologi 

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti 

perkuliahan, serta pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar 

mengajar pada ProbJfam Pascasaijana Universitas Negeri Medan. !J 
7. Dekan dan Ketua Juntsan PGSD FIP Unimed yang menjadi tempat pene!itian 

penulis, yang telah banyak membantu memberik:an informasi dan kesempatan 

8. Suami tercinta Syaiful Bahri serta anak tersayang Winda Windya Sari, Bram 

Adithya Zul dan Anggi Triwa Bahari, yang selalu memberi suport dan dorongan 

serta pcngcrtian yang tak terukur sehingga penulis dapat mengikuti studi dengan 

lancar dan menyelesaikan tesis ini. / \; 

9. Seluruh ~,kan-rekan, baik dt !ingkungan kampld§_maupun di luar k_ampus yang 

telah memberi sumbangan mori! dan materil kepada penulis. 

Akhimya penulis berharap agar kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi para 

dosen PGSD khususnya dosen dalarn mata kuliah keterarnpilan makrame t-,runa 

meningkatkan hasil belajar rnahasiswa dan seluruh pembaca guna peningkatan ilmu 
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