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Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran dan Kecerdasan Musikal Terhadap Keterampilan Bermain Musik 

Siswa Kelas VIII SMP Al-azhar Medan ” sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Teknologi 

Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis 

banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu 

penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu demi ketuntasan tesis ini. Ungkapan terima kasih ini 

disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Abdul Muin, M.Pd, sebagai 

pembimbing I yang penuh kesabaran dan ketulusannya memberikan masukan dan 

arahan yang begitu berarti bagi penulis, dan kepada Dr. Keysar Panjaitan, M.Pd, 

sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta dorongan 
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telah memberikan masukan dan koreksi serta arahan-arahan untuk perbaikan tesis 

ini. 
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Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan. 

3. Kepala Sekolah SMP Al-azhar Medan yang telah memberi izin atas penelitian 

yang peneliti laksanakan di sekolah.  

4. Guru Bidang Studi Seni SMP Al-azhar Medan yang telah banyak membantu 

peneliti. 
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5. Keluarga tercinta, Ayahanda Muhidi dan Ibunda Mejuah-juah dan saudara-

saudara penulis, Kakak Zuria Vivi Yanti dan Zulia Agustina yang telah 

memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis selama mengikuti 

pendidikan hingga menyelesaikan Program Magister di PPS Unimed sehingga 

terwujudnya tesis ini.  

6. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Program 

Teknologi pendidikan khususnya Angkatan XXIII Reguler A-2 yang telah 
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Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi semua pihak 
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