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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala 

Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tesis yang berjudul: “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif  

Dalam  Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Paud Usia 4-6 Tahun Di PAUD 

Kenanga Raya Medan”.  

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh 

gelar Magister (S.2) di Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Program Studi 

Teknologi Pendidikan.  

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua 

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

menyelesaikan Tesis ini. 

 Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:  

1. Bapak  Dr.R.Mursid,M.Pd sebagai Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan  

sekaligus sebagai dosen pembimbing I  

2. Ibu Dr. Naeklan Simbolon,M.Pd sebagai dosen pembimbing II 

3. Bapak sebagai dosen penguji diantaranya : 

 Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd  

 Prof.Dr.Efendi Napitupulu,M.Pd  

 Drs.Sriadhi,M.Pd, M.Kom, Ph.D 

4. Ibu Dr.Samsidar Tanjung,M.Pd sebagai Sekretaris Program Studi Teknologi 

5. Ibu Dra.Samaria Pane,M.Pd sebagai Pimpinan PAUD Kenanga Raya Medan 

6. Ibu Dra.Hj.Ulfa Maria,M.Pd sebagai Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sumatera 

Utara 

7. Ibu Mefrida Harahap,M.Pd sebagai Pamong Belajar BP-PAUD dan Dikmas  

Sumatera Utara  
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8. Teristimewa untuk Ayahanda dan  Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, 

motivasi untuk selalu mendorong meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi 

9. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati 

dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis 

dapatkan bermanfaat bagi keluarga, dan  

10. Seluruh rekan-rekan Magister Teknologi Pendidikan  yang telah saling mendukung 

untuk melalui perjuangan bersama-sama, serta junior dan senior Magister Teknologi 

Pendidikan , yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga 

penulisan tesis dapat diselesaikan.  

 

Ada banyak tahapan proses yang peneliti alami sehingga tesis ini bisa 

diselesaikan dengan baik. Dalam proses intelektual peneliti 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 kontribusi positif bagi tenaga pendidik PAUD, pengelola lembaga 

PAUD dan dunia pendidikan. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang Ilmu Magister Teknologi Pendidikan di sekolah maupun di 

Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin. 

 

Medan, 27  Juni   2019 

Penulis, 

 

    Romi 

 

 

 


