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Puji syukur senatiasa penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang selalu 

memberikan taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini dengan judul "Pengarah Strategi pembelajaran dan Komunikasi 

Interpersonal Siswa Terhadap Basil Belajar PPKn Siswa MTs Nurul Hikmah 

Tinjoan Kabapaten simalungun". Tesis ini merupakan sebahagian dari pemenuhan 

persyaratan dalam meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasmjana 

Universitas Negeri Medan. 

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik 

bantuan moril maupun materil, untuk semua itu penulis tidak dapat membalasnya, 

semoga menjadi suatu amal ibadah ikhlas dan kiranya semoga mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin ya robbal alamin. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan 

kepada Bapak Dr. ABDUL HASAN SARAGIH, M.Pd selaku pembimbing I dan 
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penyelesaian penulisan tesis ini. Juga tak lupa rasa terima kasih penulis sampaikan 

kepada; 

1. Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Direktur Program Pasca 

Sftljana,serta semua staf yang telah memfasilitasi selama berlangsungnya perkuliahan 

di program pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd selaku ketua program studi dan 

Bapak Dr.Sahat Siagiaan M.Pd sebagai sekretarisjuga kak Noni di sekertaiat program 

studi Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Pascasaljana Universitas Negeri Medan 

yang telah membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan serta 

pemahaman baik dalam berfikir maupun bertindak. 



4. Bapak Kepala dan seluruh guru-guru madrasah Nurul Hikmah Tinjoan 

kecamatan Ujung Padang Simalungun yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Rekan dan rekanita, Rita, Liza. Tiara, Tomi, Julia, Edna, juga yang lainnya 

Sofyan, Bambang dan terkhusus buat adinda Robbi Rezeki, M.Pd yang telah begitu 

banyak memberikan berbagai bantuan kepada penulis, semoga ALLAH SWT 

melindungi dan memelihara persaudaraan kita semua. 

6. Teristimewa buat buah hati belahan jiwa istri tercinta Sulia Am Keb. 

Ananda tersayang, Wildan Kahfi Sembiring dan Ratif Naufal Sembiring yang telah 

banyak berkorban, bersusah payah dalam memberikan motivasi guna keberhasilan 

studi ini, semoga anandaku kelak dapat memperoleh keberhasilan yang lebih tinggi 

dari apa yang telah penulis capai saat ini. 

7. Termulia ayahanda Almarhum H. Pasti Sembiring. Dan ibunda Hj. Mastin 

Tatiwakin juga ayah mertua Almarhum Sanusi Dan ibumertua Sukinem. Atas segala 

do'a yang tutus dan ikhlas yang telah dimohonkan demi kesuksesan penulis. 

Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulisan tesis ini baik yang 

namanya tertulis maupun yang tidak tertulis, penulis ucapkan terima kasih semoga 

segala kebaikan bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian menjadi catatan amal bagi 

tiap pribadi dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini masih perlu 

perbaikan dalam rangka penyempurnaan, oleh karnanya kritik, saran yang sifatnya 

membangun sungguh sangat diperlukan. 

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bukan hanya kepada 

penulis tetapijuga kepada pembaca yang membutuhkannya, Amin. 
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