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KATA PENGANTAR 

 

   Puji dan syukur serta ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas rahmat dan 

karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada penulis sehingga tesis 

yang berjudul “ Pengembangan Media Pembelajaran pianika dengan menggunakan 

Cooperative Learnning pada Mata Pelajaran Seni Musik Siswa Kelas 5 SD Husni 

Thamrin Medan ” dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

   Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

bagi mahasiswa Program Pascasarjana dalam menyelesaikan studi guna memperoleh 

gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas 

Negeri Medan. Dalam penyelesaian tesis ini penulis telah banyak menerima masukan 

dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

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

Akademika Universitas Negeri Medan. 

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta para Asisten 

Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang banyak memberikan bantuan 

untuk kelancaran studi dan penyelesaian tesis ini. 

3. Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Dr. R. Mursyid, M.Pd, para dosen 

pembimbing yakni Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd. dan Dr. Farihah, M.Pd., 

yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berarti 

dalam penyelesaian penelitian ini. Begitu pula kepada ketiga dosen narasumber 

yakni Prof. Dr. Hamonangan Tambunan, M.Pd, Prof. Dr. Abdul Hasan Saragiih, 

M. Pd., dan Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd, yang dengan keluasan dan kedalaman 
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ilmunya masing-masing telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti 

bagi penyelesaian tesis ini.  

4. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan khususnya 

satu angkatan Program Studi Teknologi Pendidikan, yang selama ± dua tahun 

bersama-sama penulis menuntut ilmu dan bekerjasama dalam kondisi mudah 

maupun sulit demi meraih kesuksesan bersama. 

5. Kepala Sekolah SD Husni Thamrin Medan yang telah memberi izin pada penulis 

untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 

6. Kepala Sekolah SD Methodist 4 Medan yang telah memberi izin pada penulis 

untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 

7. Siswa siswi SD Husni Thamrin dan SD Methodist 4 Medan yang telah bersedia 

menjadi responden  sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan yang 

direncanakan. 

8. Yang paling khusus dan istimewa kusampaikan rasa terimakasih kepada orang 

tuaku Gr. JT. Purba dan R. Silaban serta keluarga yang selalu memberikan 

semangat dan menjadi penguat bagi penulis dalam melaksanakan studi dan 

menyelesaikan tesis ini. 

    Akhirnya kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga atas 

kebaikan semua pihak kiranya Allah Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan 

pahala dan kebaikan yang berlipat ganda baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. 

      

          Medan,    Oktober  2018 

 

 

 

          Abdon Purwanto Purba 


