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KATA PENGANTAR 

 

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

anugerah dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikantesis ini dengan baik. 

Tesis yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Tari 

Rapa’i Geleng Pada Mata Pelajaran Seni Budaya Untuk Pembelajaran Tari 

Sekolah Menengah Atas (SMA)” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam mencapai gelar magister pendidikan pada program studi Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

 Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan 

bapak Dr. R. Mursid, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu, membertikan arahan dan saran dalam membimbing penulis 

selama penyusunan tesis ini.  

 Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan 

penghargan kepada: 

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

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

Pascasarjana Universitas Negeri Medan besrta 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 
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Studi Teknologi Pendidikan dan seluruh Bapak dan Ibu dosen di 

lingkungan Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah memberikan 

motivasi, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan  dan 

pengalaman. 

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran M.Pd, Bapak Sriadhi, M.Pd., 

M.Kom., Ph.D dan Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd Selaku penguji yang 

telah banyak memberi bimbingan, ilmu, dan arahan dalam penulisan tesis 

ini. 

4. Kepala Sekolah SMA NEGERI 4 Banda Aceh, 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. 

5. Kepada orang tua tercinta, Ayahnda Irdania dan Ibunda Sudarmi yang 

telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam mendidik, 

membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga jenjang magister ini. 

Suami tercinta Arief Akbar S.T., M.T. Anakku tercinta Ahmad Yusuf 

Alfatih. Abang, Kakak, Adik dan seluruh keluarga besar tercinta terimakah 

atas segala doa yang tiada putus, dan senantiasa selalu memberikan 

motivasi dan semangat belajar yang luar biasa hingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

6. kepada seluruh rekan kuliah kelas eksekutif B-2 tahun XXIII program 

studi Teknologi Pendidikan yang telah bersama-sama menjalani suka dan 
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duka selama perkulihan, yang saling menyemangati dan saling mendukung 

satu sama lain.  

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

kesempatan ini yang telah memberikan motivasi maupun kontribusi dalam 

penyelesaian tesis ini. 

 Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, 

penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan 

lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis 

untuk penelitian dan karya ilmiah di msa yang akan datang. 

 Akhir kata, mohon maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan 

penyusunan kata ataupun kesalahan penulisan gelar, begitu juga kepada pihak-

pikah yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Sekali lagi terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu, penulis berharap tesis ini memberikan 

manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

        Medan, April 2019 

 

        Haryanti Huthoari 

 

 


