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membangun untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Dasar yang telah banyak memberikan 

ilmu, bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama 

perkuliahan berlangsung. 

7. Seluruh staf pegawai Program Pascasarjana Unimed, terkhusus Abangda Hizrah 

Syahputra Harahap yang telah banyak memberikan saran dan bantuan sejak 

peneliti melaksanakan perkuliahan perdana sampai pada penyusunan berkas. 

8. Bapak Mirkerus Sinaga, S.Pd., selaku Kepala SMP TD Pardede Foundation 

Sunggal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian, serta Bapak dan Ibu 

guru SMP TD Pardede Foundation Sunggal yang telah banyak memberikan 

bantuan dan kerjasama selama peneliti melakukan penelitian di sekolah  tersebut. 

9. Ayahanda L. Sitohang dan Ibunda S. Silalahi, yang telah dengan ikhlas berjuang 

lahir batin demi peneliti, sabar mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan 

semangat baik berbentuk riil maupun materiil, dan tak henti-hentinya berdoa 

untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Tiada lelaki terindah selain ayah, 

dan tiada wanita terindah selain ibu. Terima kasih tiada hentinya. 

10. Kepada isteri tercinta Laura R. Sinaga M.Si., terima kasih telah sepenuh hati 

membantu, mendampingi, memberikan motivasi, serta mendukung peneliti dalam 
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11. Kepada teman-teman Dikdas Kelas A2 Reguler Stambuk 2014 dan Dikdas 

Konsentrasi PKn yang telah berbagi suka maupun duka bersama peneliti selama 
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Peneliti menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. Untuk itu 
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Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah peneliti terima dari berbagai 
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