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KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini dengan 

judul : Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran  PAKEM pada Mata  

Pelajaran PPKn di SDN Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya, merupakan 

sebagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Prodi Pendidikan Dasar 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

Tesis ini dalam proses penulisan 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. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan sarana dan fasilitas selama perkuliahan di Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah memfasilitasi penulis menyelesaikan studi. 

3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dasar dan 

Bapak Dr. Daulat Saragih, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Dasar yang telah banyak membantu penulis khususnya dalam administrasi sampai 

menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universtas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr.Deny Setiawan, M.Si dan Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M,Si selaku 

pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, 

memotivasi serta memberikan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian tesis 

ini. 

5. Ibu Dr. Reh Bungana Br. Perangin-angin, M.Hum, Bapak Dr. Hidayat, M.Si, dan 

Bapak Prof. Dr. Siman,  M.Pd, selaku narasumber yang telah banyak memberikan 

masukan dalam penulisan tesis ini. Saran yang diberikan sangat berguna dan 

bermanfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan kepada penulis.  

6. Bapak Mukhtaruddin S,Pd selaku Kepala Sekolah SDN Suak Puntong Kabupaten 

Nagan Raya, yang telah memberikan izin Pelaksanaan Penelitian. 
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7. Ibu Yeni Puspita Sari,S.Pd guru kelas IV SDN Suak Puntong selaku Responden 

dalam Penelitian. 

8. Suami tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik moril 

maupun materil kepada penulis mulai dari awal studi hingga akhir dan sampai 

penyusunan tesis. 

9. Keluarga tercinta, yang telah memberikan motivas dari awal studi sampai 

penyusnan tesis. 

10. Keluarga tercinta dari pihak suami yang telah memberikan semangat, motivasi 

kepada penulis dari awal studi sampai penyusunan tesis. 

11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Dasar yang sangat membantu dalam 

memberikan mativasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan 

penulisan tesis. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengaku bahwa tesis ini masih banyak 

perlu perbaikan dalam rangka penyempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang 

sifatnya membangun sungguh sangat diperlukan. Akhirnya penulis berharap somoga 

tesis ini bemanfaat bukan hanya kepada penulis tetapi juga kepada pembaca yang 

membutuhkannya, Amin. 

 

Medan,  Oktober 2016 
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