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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala Rahmat 

dan Hidayah-Nya, yang memberikan kesehatan dan hikmah kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Pedagogik Guru Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 di 

Kecamatan Medan Area”, dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Dasar pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak   

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih 

sebesar-besarnya secara khusus disampaikan kepada Bapak Dr. Deny Setiawan, 

M.Si., dan Ibu Prof. Dr. Hj. Djanius Djamin, SH., M.S selaku Dosen Pembimbing 

yang telah banyak dan sabar memberikan pengarahan, saran, masukan, dan 

bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. 

Ucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada 

Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd., dan Bapak 

Dr. Hidayat, M.Si., selaku nara sumber dan tim penguji yang telah memberi kritik 

dan saran untuk kesempurnan penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd selaku validator ahli, serta kepada 

Kepala SD dan Guru-Guru SD Negeri se Kecamatan Medan Area, atas bantuan 

dan kerjasamanya sehingga terlaksananya penelitian ini. Secara khusus penulis 

juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada orangtuaku tercinta 

Ibunda Dra. Nurbaiti serta suami Septiyan Roesdana, dan anakku tercinta Albani 

Wibowo, terima kasih atas kasih sayang, bantuan, motivasi dan doa kalian 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. Ucapan 
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terima kasih juga disampaikan kepada mertua penulis Tutiasni, S.Pd., dan 

Maryana, S.Pd., yang telah banyak memberikan motivasi dan kasih sayang kepada 

penulis. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Dasar Pascasarjanaa Universitas Negeri Medan khususnya Kelas 

A-1 dan konsentrasi PKn.  

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah swt. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak 

terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis 

mengucapkan terima kasih, semoga tesis ini berguna bagi kita semua khususnya 

para pembaca. Amin 
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