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KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa penulis sampaikan kepada Tuhan Yang  Maha 

Kuasa atas rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini sebagaimana mestinya. Tesis berjudul PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERBICARA DENGAN METODE MIND MAPPING BERBASIS TEKS PADA 

SISWA KELAS 6 SD NEGERI 067248 MEDAN TAHUN PELAJARAN 

2015/2016, merupakan sebahagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi 

pada Prodi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis banyak menemui hambatan 

dan rintangan namun dengan segala upaya maksimal yang dilakukan penulis serta 

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat selesai tepat waktu. Atas 

bantuan yang diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

(1) Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan sarana dan fasilitas selama perkuliahan di Universitas 

Negeri Medan. 

(2) Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan sarana dan fasilitas selama perkuliahan 

di Universitas Negeri Medan. 

(3) Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. selaku ketua Program Pendidikan Dasar yang 

telah banyak membantu penulis khususnya dalam administrasi sampai 

menyelesaikan studi di  Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

(4) Dr. Daulat Saragi, M.Hum. selaku sekretaris Program Pendidikan Dasar yang 

telah banyak membantu penulis khususnya dalam administrasi sampai 

menyelesaikan studi di  Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

(5) Dr. Abdurrahman Adisaputra, M.Hum. dan Dr. Evi Eviyanti, M.Pd. selaku 

pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

mengarahkan memotivasi serta memberikan nasehat kepada penulis dalam 

peyelesaian tesis ini. 

(6) Dr. Wisman Hadi, M.Hum. dan Prof. Dr. Rosmawati Harahap, M.Pd.  dan    

Dr. Deny Setiawan, M.Si. selaku narasumber yang telah banyak memberikan 
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masukan dalam penulisan tesis ini. Sumbang saran yang diberikan sangatlah 

bermanfaat dalam menambah cakrawala pengetahuan penulis khususnya 

dalam metodelogi penelitian. 

(7) Bapak / ibu dosen di lingkungan program study pendidikan dasar yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna bagi penulis. 

(8) Kepala  sekolah dan guru- guru SD Negeri 067248 Medan, kecamatan Medan 

Marelan yang telah memberikan izin dan membantu dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

(9) Teman-teman program study pendidikan dasar yang sangat membantu dalam 

memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan study dan 

penulisan tesis ini. 
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