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KA TA P ENGANTAR 

Puji dnn ~11kur penulis panjatkan kehadirat Allah S\IT. karena bcrkat 

izin-Nya rnaka penulis dapat rnenyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini 

dimaksudkan umuk memenuhi sebagian Persyaratan memperoleh gelar Magister 

Pendidiknn program studi Tekoo1ogi Pendidikan. Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul tesis ini adalah Pengaruh Model Pembclajaran dan 

Krcativitas terhadap R asil Ber&jar IPA Siswa Kelas Jll SD. Oalam 

kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. 

Abdul Muin Sibuea, M. Pd. dan Bapak Prof. Or. Albinus Silalahi, M.S. selaku 

dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan 

moti,•asi sena meluangkan waktunya kepada penulis sejak awal kuliah hingga 

penyelesainn tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

I. Relctor UNTM ED Drs. Syawal Gultom, M. Pd., Bapak Prof. Dr. Belferik 

Manullang, M.Pd.. selaku Direktur Program Pascasarjana UNIMED, Bapak 

Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd., selaku Ketua Prodi Teknologi 

Pendidikan, dan Bapak Dr. Sahat Siagian, M.Pd. selaku sekretaris Program 

Studi bcserta staf. 

2. Bapak nara somber yang telah memberikan masukan pada tesis ini, sena 

seluruh Bapak dan lbu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UNIMEO. 

3. Kepala sekolah SO An Ni1.am dan Kepala sekolah SD Nurul llmi yang 

mengizinkan peneliti untuk meneliti d•sekolah yang dipimpinnya. sena siswa 

S D Kelas Ill yang terlibat sebagai sam pel peneliti an .. 
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4. Ayahanda dan lbunda tercinta memberikan dukungan kepada penulis untuk 

sclalu menuntu l ilmu kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

5. Rekan-re.kan kuliah khususnya Prodi Teknologi Pendidikan yang banyak 

membantu penulis dengan memberikan masukan kepada penults dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

Hendal.nya semua keba1 ~an dan bantu an yang diberikan kepada penulis 

mcnjadi amal kebajikan Akhimya. penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih 

jauh dari kesempumaan. Semoga karyn ini dn(>IU bermanfaat bagt pembaca 

khususnya dan dunia Pendidikan pad a umumnya. 
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