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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-NYA tesis yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Multimedia Dengan Strategi Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pada Mata Diklat Analisis Mikrobiologi Di SMK Negeri 3 Medan” dapat 

diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat bagi mahasiswa Program Pascasarjana dalam menyelesaikan studi guna 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Teknologi 

Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Dalam penulisan tesis ini penulis telah 

banyak menerima masukkan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai 

pihak. 

Ucapan terima kasih yang pertama saya haturkan kepada Bapak Prof. Dr. 

Julaga Situmorang, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Abdul 

Hasan Saragih, M.Pd, selaku pembimbing II, dengan curahan kesabaran, 

ketekunan, dan keikhlasan dalam membimbing serta memberi dukungan moril 

kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian hingga selesai. Ucapan 

terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hamonangan Tambunan, 

M.Pd, Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd, dan Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si, sebagai 

dosen penguji (Narasumber) yang banyak memberikan kritik, saran, dan 

bimbingan demi perbaikan tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada: Bapak Rektor Universitas Negeri Medan beserta 

para pejabat dijajaran Civitas Ajademika Universitas Negeri Medan. Bapak 

Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta para Asisten 

Direktur. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku Ketua Program Studi 

Teknologi Pendidikan, dan Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan Bapak 

Dr. R. Mursid, M.Pd. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi 

Teknologi Pendidikan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang 

berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan profesi 

penulis. Ibu Fahraini, SE, tata usaha Program Studi Teknologi Pendidikan yang 

telah banyak memberikan bantuan dalam hal pengurusan surat menyurat. Dan 
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Kepala SMK Negeri 3 Medan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian disekolah tersebut.  

Suami tercinta Julisyah Putra, yang selalu memberi dukungan, dan 

semangat untuk menyelesaikan studi ini dengan baik, serta ketiga buah hati ku  

Muhammad Gohan Aflahsyah, Muhammad Ghaza Adzikrisyah, dan Vaundra 

Achmad Khalilansyah, yang selalu memberi inspirasi kebahagiaan kepada 

penulis. Kedua orang tuaku, atas doa, cinta, dan kasih sayang serta dorongan yang 

tak terhingga. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan 

kepada mereka. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan khususnya angkatan XXI Program Studi Teknologi Pendidikan, selama 

lebih kurang 3 tahun bersama-sama penulis menuntut ilmu dan bekerja sama 

dalam kondisi mudah maupun sulit demi meraih kesuksesan bersama.  

Akhirnya kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis dan 

tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih, semoga atas 

kebaikan semua pihak kiranya Allah SWT membalasnya dengan pahala dan 

kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak. Amiin. 
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