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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

telah memberikan kebaikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis 

ini yang berjudul “Pengembangan Video Pembelajaran dengan Aplikasi Camtasia 

Jurusan Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 3 Pematangsiantar Tahun 

2016/2017”sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada program 

studi Teknologi Pendidikan.  

Sebagaimana mestinya setiap mahasiswa Program Pascasarjana Unimed 

dalam menyelesaikan studinya dan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

harus melakukan penelitian dan menulis tesis sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar tersebut. Dengan demikian tujuan penulisan tesis ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

(M.Pd) pada Program Studi Teknologi Pendidikan UniversitasNegeri Medan. 

Proses penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, oleh 

karena itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati 

penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih teristimewa kepada orangtua 

J.Sihombing / L.Simanjuntak serta St.Drs.M.Siburian / Y.Sembiring,S.Pd. Selain 

itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :  

1. Rektor Universitas Negeri Medan beserta para pejabat di jajaran Civitas 

Akademika Universitas Negeri Medan. 

2. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta para Asisten 

Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah banyak 

memberikan bantuan untuk kelancaran studi dan penyelesaian tesis ini. 
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3. Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Dr. R. Mursid, M.Pd, 

Sekretaris Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan petunjuk serta masukan-masukan yang sangat 

berarti dalam penyelesaian tesis ini. 

4. Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd dan Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd. 

sebagai pembimbing yang dengan sabar dan tulus dalam memberikan 

arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. 

5. Prof. Dr. Efendi NapitupuluM.Pd. dan Dr. R. Mursid, M.Pd, serta Dr. Dina 

AmperaM.Si sebagai nara sumber dengan keahlian masing-masing telah 

banyak memberikan sumbangan berupa kritik dan saran yang sangat 

membangun dalam penyelesaian tesis ini. 

6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Medan, secara khusus 

Dosen Prodi Teknologi Pendidikan yang telah banyak memberikan ilmu 

dan bimbingan selama perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis. 

7. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

khususnya angkatan XXIV Prodi Teknologi Pendidikan kelas B-2 yang 

selama ini sudah sama-sama berjuang menuntut ilmu dan bekerjasama 

dalam meraih kesuksesan bersama. 

8. Kepala SMK Negeri 3 Pematangsiantar Bapak Drs. Saffruddin, M.Si dan 

seluruh guru yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 
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9. Siswa-siswi SMK Negeri3 Pematangsiantar yang telah bersedia menjadi 

sampel sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

10. Tim Validasi Prof. Dr. Adbul Muin Sibuea, M.Pd, Prof.Julaga Situmorang 

M.Pd, Dr. Baharudin, M.Pd., Dr.Sriadi PH.d, dan Dian Maya Sari, M.Pd., 

serta  Ester Butar-Butar S.Pd atas komentar dan sarannya untuk 

penyempurnaan produk media. 

11. Dekan Fakultas Teknik beserta  jajaran Wakil Dekan dan staf administrasi 

yang  banyak memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini. 

12. Suami Deddy Siburian dan anak kesayangan kami Gabriel Siburian yang 

telah memberi banyak cinta, kasih sayang serta perhatian yang khusus buat 

penulis dalam penyelesaian pendidikan penulis. 

13. Keluarga besar Siburian dan Sihombing yang telah member banyak 

dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan penulis. 

14. Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri 

Medan Dr.Dina Ampera M.Si, beserta para ketua prodi khususnya ketua 

prodi Pendidikan Tata Rias Ibu Siti Wahidah, M.Si serta staf dan para 

kolega dosen pengajar di lingkungan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga  Universitas  Negeri  Medan  yang  selama  ini memberikan 

dukungan yang ikhlas dan tulus kepada penulis. 

15. Semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan satu per satu yang begitu 

berjasa dalam penulisan Tesis ini. 
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Semoga segala bimbingan, arahan, komentar dan saran, dukungan, doa, 

dan bantuan yang tulus dan ikhlas dari semua pihak mendapat imbalan yang 

setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya dalam 

penyusunan Tesis  ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis 

masih mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tulisan 

ini.  

 

 

Medan,    Januari 2017 

Penulis, 

 

 

Mei Alsih Sihombing 

 

 

 


