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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Realistik Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 064036 Medan” sebagai 

salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada 

Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana  Universitas Negeri Medan. Tak 

lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu 

memegang sunah-sunahnya hingga hari akhir. Aamiin. 

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak menerima dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu tidak berlebihan rasanya jika pada 

kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

membantu demi penyelesaian tesis ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa 

hormat dan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Edy Surya, M.Si selaku dosen 

pembimbing I, dan Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku dosen pembimbing II 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran dan arahan 

serta motivasi yang begitu berarti kepada penulis selama penyusunan tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan, Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, dan Bapak Dr. Daulat 

Saragi, M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta semua staf yang telah 

memberikan fasilitas dan pelayanan administrasi dengan baik dan sabar. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, 

M.Pd., dan Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. selaku penguji yang telah 

memberikan masukan, kritik, dan saran pada penyusunan tesis ini. 

3. Bapak Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M.Pd., Bapak Dr. Waminton 

Rajagukguk, M.Pd., Bapak Dr. Wisman Hadi, M.Hum., Bapak Prof. Dr. 

Muhammad Badiran, M.Pd., dan Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd. selaku tim 

ahli yang telah meluangkan waktu memberikan masukan, kritik, dan saran 

kepada penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah dikembangkan. 

4. Bapak Lesmono, SP.d. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 064036 Medan 

dan kepada Guru Kelas IV yang telah memberikan izin dan membantu 

penulis melaksanakan penelitian. 

5. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah banyak 

memberikan motivasi dan membantu penulis selama penyususnan tesis ini. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu 

per satu disini, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga 

Allah membalas segala bentuk kebaikan dengan berlipat ganda.  Seperti pepatah 

“Tak ada gading yang tak retak”, demikian juga dengan tesis ini. Oleh karena itu, 



v 
 

peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Medan,    April 2016 

Penulis, 

 

Tri Astari 

 

 


