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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbal’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat 

menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer Lectora Inspire untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Penguasaan Konsep Siswa SMA/MA Materi 

Asam dan Basa” . Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, semoga mendapat syafaat dari beliau di 

Yaumil Masyar kelak, Aamiin. 

 Penulisan tesis ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Selain itu, penulis juga dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam 

menemukan masalah-masalah yang ada dalam pendidikan dan mencari solusinya. 

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya tidak lepas dari bantuan 

banyak pihak yang telah membantu penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan 

hati dan penuh rasa terimakasih penulis ucapkan terimakasih terutama kepada Ibu 

Dr. Murniaty Simorangkir, MS sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Ir. 

Nurfajriani. M.Si sebagai Dosen Pembimbing II. Ucapan terimakasih juga kepada 

Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si, dan Bapak 

Dr. Mahmud, M.Sc selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran yang 

membangun sehingga penelitian dalam tesis ini dapat berlangsung dengan baik. 

Ucapakan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Desi Yulian, S.Pd yang telah 

memberikan informasi dan membantu administrasi kepada penulis, kepada Bapak 

Kepala Sekolah dan Guru Kimia serta Pegawai dan Tata Usaha MAN 2 Langsa. 

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Hatta, terima 

kasih kuucapkan padamu untuk setiap tetes keringatmu yang keluar untuk 

menafkahiku dan untuk doa-doamu yang telah engkau panjatkan untuk 

kebahagianku tanpa henti. Sesungguhnya tak dapat adinda ukurkan kasih sayang 

ayahanda, hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat adinda berikan 

semoga Allah SWT membalas semua jasa yang ayahanda berikan. Kepada Ibunda 
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Suryati, S.Pd terima kasih kuucapkan padamu untuk setiap tetes keringat dan 

darahmu yang mengiringi kelahiranku, untuk setiap doa-doa yang engkau 

panjatkan di setiap langkah dan jalan hidupku dan dukungan serta segala 

pengorbanan dan kasih sayang selama ini dalam mendidik penulis dengan penuh 

kesabaran. Terima kasih mami kak wi sayang mami. beserta kakak tersayang 

(Safrita Fonna S.E). Abang tersayang (Pratu Rizal Alata), dan Adik tersayang 

(Marza Linata Nessa, S.Ked) , terima kasih atas do’a, nasihat, dan dukungannya. 

Terimakasih juga kepada sahabat terdekat penulis dan saudara seperantauan 

Nur Akmalia dan Kakak Noviza Rizkia yang selalu ada dikala senang dan susah. 

Kepada sahabat tersayang Lenny Khotimah Harahap dan Julia Mardhiya yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas 

waktu kebersamaan yang kalian berikan di massa kuliah sehingga penulis tak 

pernah merasa sendirian melewati masa-masa sulit perkuliahan. Kepada teman-

teman seperjuangan Magister Pendidikan kimia Program Pascasarjana UNIMED 

2016, Sepra Pajar, Agus Muliaman, Elvira Lastri, Anggi Desviana Siregar, Elsy 

Indria, Rahmadina Nasution, Nurul Mamelya Harahap, Nadia Armina Ramud, 

Sinta Puspita Sari, Hariani Siregar, dan Sanhot Simaremare. Penulis ucapkan 

terima kasih banyak telah menjadi teman seperjuangan yang baik dan semoga 

kelak kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik, lebih sukses dan 

membanggakan. 

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan- 

kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, kritik 

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. 

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.  

Semoga Allah memberi balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan 

yang diberikan.  

 

Medan,  Mei 2018 

 

Penulis 


