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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul 

“Pengembangan model tutorial audio visual berkonten syariah Islam untuk 

meningkatkan kreativitas mahasiswa di Universitas Bina Bangsa 

Getsempena Banda Aceh”. 

 Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Magister Pendidikan pada Pogram Studi Pendidikan Dasar 

peminatan “Pendidikan Anak Usia Dini” Universitas Negeri Medan. Penulis  

menyadari bahwa dalam penyususnan Tesis ini masih banyak kekurangan, namun 

berkat bimbingan dan arahan dari Ibu Dosen Pembimbing, dan juga saran dan 

masukan dari bapak/ibu narasumber penulisan Tesis dengan judul 

“Pengembangan model tutorial audio visual berkonten syariah Islam untuk 

meningkatkan kreativitas mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena 

Banda Aceh” dapat terselesaikan dengan baik, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes., Selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar dan 

selaku Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 
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kemudahan dalam proses penyelesaian Tesis terutama dalam proses 

kelancaran pengurusan administrasi, serta telah membimbing penulis dari awal 

sampai selesai penulisan Tesis ini dengan baik.  

4. Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Dasar 

dan Penguji ketiga yang telah memberikan dorongan, motivasi, saran dan 

masukan dalam penulisan tesis ini, serta kemudahan dalam pengelesaian 

administrasi yang dibutuhkan demi kelancaran Tesis ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, Kons., selaku Pembimbing II yang telah 

membimbing saya dari awal sampai selesai dengan penuh kesabaran 

membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini 

dengan baik. 

6. Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, M.S., Kons., selaku Penguji Pertama yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini. 

7. Bapak Dr. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D., selaku Penguji kedua yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkungan Program Studi Pendidikan Dasar 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan dan kemudahan dalam pengelesaian 

administrasi yang dibutuhkan demi kelancaran Tesis ini. 

9. Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh yang telah memerikan izin 

untuk melakukan penelitian. 

10. Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan doa, dukungan, dan motivasi 

sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. 
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 Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kata 

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan untuk menyempurnakan dalam penulisan Tesis ini, semoga 

Tesis ini dapat bermanfaat bagi guru maupun calon guru atau pihak yang 

bersangkutan dan khususnya bagi penulis sendiri yang membuat penulisan Tesis 

ini.  
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