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dan hidayah-Nya kepada kita semua termasuk kepada penulis sehingga penulisan tesis ini 

dapat diselesaikan dan diajukan ke panitia ujian tesis program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan pada program studi Teknologi Pendidikan.  

Melalui penelitian ini peneliti mengajukan sebuah penelitian pendidikan yang 

berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal dengan 

Menggunakan Permainan Bingo”. Tesis ini ditulis dan diajukan di bawah bimbingan dua 

dosen pembimbing yaitu: Bapak Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd dan Dr. R. Mursid, 
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validasi ahli. Serta seluruh bapak ibu dosen Program Studi Teknologi Pendidikan  Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah membekali ilmu pengetahuan bagi 

penulis baik saat duduk di bangku perkuliahan maupun di luar perkuliahan sehingga sangat 

membantu penyelesaian tesis ini. 
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3. Bapak Muhammad Isnaini, M.Pd selaku staf prodi Teknologi Pendidikan yang telah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis. 

4. Terkasih kepada kedua orang tua penulis Danil Kadir, SH dan Cut Meutia, SH yang 

selalu memberikan dukungan dan doa dalam hidup penulis baik suka maupun duka. 

5. Buat saudara-saudaraku tersayang : Adik Agil Fahlefi S.AP dan Cut Idawati yang 

telah banyak memberikan dukungan, doa, maupun materi bagi penulis. 

6. Teman-teman terbaik: Drg. Rieza Alfida, Aira Hafnizar M.P, Nur Aini, S.Pd yang 

telah memberiakan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis 
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7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, khususnya kelas TP-B1 

Ada banyak tahapan proses yang peneliti alami sehingga tesis ini bisa diselesaikan 

dengan baik. Dalam proses intelektual penulis sebagai pribadi sekaligus tenaga 

kependidikan yang harus terus belajar, dan dari beberapa refleksi peneliti tentang 

pendidikan maka lahirlah tesis sederhana ini, yang diharapkan dapat memberikan 
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