
 
 

KATA PENGANTAR 

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memuji-Nya, kita memohon 

pertolongan dan ampun kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-

kejelekan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Dan kita memohon kepada-Nya 

untuk keberkahan ilmu yang kita cari serta memohon perlindungan kepada-Nya dari 

bencana ilmu yaitu lupa. Alhamdulillah dengan hidayah dan anugerah-Nyalah penulis 

dapat menyusun tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Budaya Pada Pelajaran Matematika. 

Mengingat keterbatasan ilmu yang penulis miliki dalam penyusunan tesis ini, 

penulis menyadari tesis ini banyak terdapat kekurangannya, namun demikian berkat 

bantuan dari semua pihak tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada yang terhormat Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd selaku pembimbing I dan Prof. Dr. 

Sukirno, M.Pd selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu kosong 

untuk membimbing penulis dan memberi masukan-masukan serta motivasi hingga 

penulis berhasil merampung tesis hingga selesai. Dan terimakasih kepada ketiga 

Narasumber yang terhormat Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd; Prof. Dr. Sahat Siagian, 

M.Pd; Dr. Mursid, M.Pd yang telah memberikan masukan, koreksi serta arahan-arahan 

untuk perbaikan tesis. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada: 

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

Pascasarjana Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd, Ketua 



 
 

Prodi Teknologi Pendidikan Dr. R. Mursid, M.Pd, sekretaris Prodi Teknologi 

Pendidikan Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd. 

2. Pegawai tata usaha Prodi Teknologi Pendidikan Muhammad Isnaini, M.Pd dan 

seluruh civitas Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bantuan untuk kelancaran studi selama mengikuti perkuliahan 

hingga selesai. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah membekali penulis dengan 

berbagai displin ilmu, pengalaman dan kematangan berpikir. 

3. Bapak Syaiful Jamal, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indra Makmu.  

4. Ucapan terimakasih yang tiada hentinya penulis persembahkan kepada, Ibu 

tercinta Fatimah usman, yang selalu senantiasa mendoakan penulis untuk 

diberikan kemudahan serta sukses dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, 

dan untuk almarhum ayah tercinta Hasan Basri yang telah sekian lama pergi 

menghadap Ilahi. Serta ucapan terima kasih diucapkan kepada istri tercinta 

Nurmayuli, S.Pd yang telah memberikan semangat serta pengorbanannya yang 

telah berkorban dalam rangka menyukseskan penyelesaian penulis untuk 

menyelesaikan studi ini. Dan tak lupa pula kepada anak-anak tercinta Filza 

Hanisah dan Faqih Harith.  

5. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan terutama 

angkatan XXIV Kelas B1 Pascasarjana Universtias Negeri Medan yang telah 

memberikan bantuan moral dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis 

ini.   

Kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal 



 
 

ibadah dan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, 

penulis juga berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca 

yang membuthkannya. 

Medan,  September 2016 
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