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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayahnya karena  dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis  yang berjudul 

“ Pengembangan Media Pembelajaran Produktif Kimia Berbasis Komputer Pada 

Kompetensi Teknik  Dasar Pekerjaan Laboratorium SMK”  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 ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr.H. Abdul 

Muin Sibuea, M.Pd sebagai dosen pembimbing  I dan bapak Dr. R. Mursid, M.Pd 

selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan tenaga dan waktu, 

dengan curahan kesabaran, ketekunan dan keiklasan memberikan arahan serta 

saran dalam membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. 

Efendi Napitupulu, M.Pd, bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, dan bapak Dr. 

Hamonangan Tambunan, M.Pd selaku nara sumber yang telah banyak 

memberikan saran dan bimbingan demi perbaikan tesis ini.  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Rektor Unimed 

beserta jajarannya, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd  sebagai 

Direktur PPs, Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd Sebagai Asisten Direktur I, Bapak 

Prof. Dr. H. Harun Sitompul, M.Pd sebagai Ketua, Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd  

sebagai Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan, para staf administrasi 

PPs Unimed, beserta seluruh bapak maupun ibu dosen Program Studi Teknologi 
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Pendidikan Unimed dan seluruh rekan kuliah kelas eksekutif BI angkatan XXI  

yang telah banyak memberikan bantuan untuk kelancaran penyelesaian tesis  ini.  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Medan Kabid prog dan pengembangan mutu Pendidikan, Bapak 

Drs. H. Usman Lubis, M.M sebagai Kepala SMK Negeri 3 Medan beserta para 

stafnya, bapak ketua program keahlian SMK Negeri 3 Medan, dan para guru 

kompetensi Kimia serta peserta didik tingkat satu semua program SMK Negeri 3 

Medan yang telah banyak membantu kelancaran penelitian di lapangan  

Ucapan terima kasih dan cinta tulus penulis sampaikan kepada Ibunda, 

istri, anak-anak, cucu, adik-adik serta para tetangga yang telah banyak membantu 

dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.  

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sehingga penulis mampu 

menyususn tesis ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan itu secara 

berlipat ganda mulai di dunia hingga akhirat. Semoga tesis ini dapat bermanfaat 

bagi dunia pendidikan dan para pembaca. 
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