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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

anugerah dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan

baik. Judul tesis yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif

Berbasis Multimedia pada Pembelajaran Motor Bakar di SMK Nila Harapan

Deli Serdang” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh

gelar magister pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas

Negeri Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

Bapak Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd dan Ibu Dr. Farihah, M.Pd selaku dosen

pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan arahan

dan saran dalam membimbing penulis selama penyusunan proposal penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan

penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri

Medan, Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Sekolah

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta semua staf yang telah

memberikan fasilitas dan pelayanan administrasi dengan baik.

2. Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Teknologi

Pendidikan, Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Sekretaris Program

Studi Tekonologi Pendidikan dan seluruh Bapak dan Ibu dosen di

lingkungan Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah memberikan
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motivasi, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan

pengalaman.

3. Kepala Sekolah SMK Nila Harapan Deli Serdang, yang telah memberikan

izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah yang beliau

pimpin termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, serta guru-

guru dan staf administrasi sekolah yang telah banyak membantu penulis

dalam melakukan penelitian ini.

4. Khususnya kepada orang tua tercinta ayahanda Luat Sihombing, S.H. dan

Ibunda Dra. Riana Friska Siahaan, M.Pd., adik-adik dan seluruh keluarga

yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik secara

moril maupun materil.

5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam

kesempatan ini yang telah banyak memberikan motivasi maupun

kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari

proposal penelitian ini. Untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran

maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaannya. Terlepas dari kelemahan

dan kekurangan yang ada, semoga proposal  ini bermanfaat bagi pengembangan

pendidikan dimasa kini dan yang akan datang dan dapat dilanjutkan..

Medan, Desember 2017

Mikhael Sihombing
NIM. 8156121025


