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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar  

PPKn SMA Kelas X berbasis kurikulum 2013. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan bagi mahasiswa Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari tesis ini belum sempurna sehingga kritik dan 

saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis ini. 

 Selama penyusunan tesis ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi 

dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan  Saragih, M.Pd. selaku 

pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku pembimbing II yang penuh 

kesabaran dalam memberi bimbingan, saran, nasehat dan motivasi kepada penulis. Terima 

kasih kepada para narasumber Bapak Dr. Deny setiawan, M.Si dan Bapak Dr. R. Mursyid, 

M.Pd dan Bapak Prof.Dr. Abdul Hamid K, M.Pd yang telah banyak mengkritisi, 

membimbing dan mengarahkan penulis sebagai validator ahli . Terima kasih juga penulis 

ucapkan kepada Bapak Prof.Dr Harun Sitompul, M.Pd selaku ketua Prodi TP dan sekretaris 

prodi TP Bapak R. Mursyid, M.Pd. beserta seluruh dosen dan Staf Pegawai yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.  

 Kepada Kedua orangtua penulis, penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang, 

perhatian, didikan, bimbingan serta doa yang telah menyertai perjalanan hidup penulis, 

semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah, SWT. Kepada yang tersayang keluarga 

besar penulis yang tidak tertuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala doa, dan 

dukungannya. Yang tercinta Afrida Epa Yanti, M.Pd, Muhammad Ihsan Azzurri, Muthia 

Nadhifa Rifda dan Muhammad Zidane Alkhairi, terima kasih untuk semua perhatian yang 

telah diberikan, mohon maaf penulis untuk waktu kebersamaan kita banyak terabaikan.  

 Terima kasih kepada Kepala sekolah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Kejuruan 

Muda dan seluruh guru PPKn Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberi izin kepada 

penulis untuk mengadakan penelitian dan atas kerjasama yang baik selama penelitian ini 

berlangsung.  

 Teman-teman prodi Teknologi pendidikan angkatan XXII kelas TP B-2 yang tidak 

tertuliskan namanya, serta terimakasih untuk Pemkab Aceh Tamiang, rekan-rekan guru di 

SMA N 3 Kejuruan Muda atas izin, bantuan, motivasi, masukan dan kerjasama yang 

diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih juga saya 

sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam penulisan tesis ini. 

Semoga kita semua orang-orang yang mencintai dan dicintai penulis tetap dalam lindungan 

Allah SWT. 

 

Medan,     Oktober  2014 
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