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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkat rahmat dan 

hidayahnyalah, penulis dapat mengatasi kendala dan rintangan dalam menyelesaikan 

penulisan proposal tesis ini. Tesis ini berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Booklet Geografi Berbasis Literasi”, ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam mencapai gelar magister pendidikan pada program studi Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis sampaikan rasa hormat dan 

terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd 

selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen 

pembimbing II yang telah banyak meluangkan tenaga dan waktu, memberikan arahan 

dan saran membimbing penulis selama penyusunan tesis ini. Selanjutnya ucapan 

terimakasih juga penulis tujukan kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program  Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. R Mursid, M.Pd selaku Ketua Prodi Program Pascasarjana Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Medan dan Ibu Dr.Samsidar 

Tanjung,M.Pd,selaku Sekretaris Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Medan  

4. Bapak Prof. Dr. Julaga Situmorang, M.Pd, Dr. R.Mursid, M.Pd, Dr. 

Sugiharto, M.Pd, selaku nara sumber yang telah memberi masukan dan saran 

pada tesis ini, juga Bapak/Ibu dosen yang telah memberi ilmu kepada penulis 

selama menempuh pendidikan di Pascasarjana di Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Sungansar, S.Si selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Panca Budi 

Medan dan Ibu Indri Lestari S.Pd selaku guru bidang studi Pendidikan 

Geografi di SMA Swasta Panca Budi Medan yang telah memberikan 

dukungan penuh serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana demi 

terlaksananya penelitian ini. 

6. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Maysyarah dan Ayah Pendi Ritonga yang 

telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Dukungan 

abang, kakak serta seluruh keluarga besar serta doa dan harapan mereka yang 

tiada putus memberikan motivasi dan semangat belajar yang luar biasa 

hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 

7. Kepada seluruh rekan kuliah eksekutif B Program Studi Teknologi 

Pendidikan yang telah bersama-sama menjalani suka dan duka selama 

perkuliahan, yang saling menyemangati dan saling mendukung satu sama 

lain. Penulis bangga pernah menjadi bagian dari rekan-rekan semuanya. 

Semoga Allah membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta saudara/i 

kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya.Semoga tesis ini bermanfaat bagi 

perkembangan dunia pendidikan khususnya Teknologi Pendidikan. Mungkin masih 

terdapat kekurangan/kelemahan dalam penyusunan tesis ini,untuk itu penulis 

mengaharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus dalam saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini  

Medan,  Desember 2018 

                    Penulis, 

 

 

 

        Dwi Isnainy Ritonga 

        8166122006 

 

 
 


