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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis ucapkan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis 

menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Cerita Dalam Tematik Dengan Menggunakan  Teknik Pengandaian 

Seratus Delapan Puluh Derajat Berbeda Di Kelas IV SD Swasta Inti Nusantara 

Tebing Tinggi ”.  

Penulisan tesis ini terlaksana karena bantuan, bimbingan, arahan dan 

informasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan kepada: 

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

Medan yang memberikan sarana dan fasilitas.  

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

Universitas Negeri Medan beserta semua staf yang telah memberikan fasilitas 

dan pelayanan administrasi dengan baik. 

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

Dasar, Bapak Dr. Daulat Saragih, M. Hum, selaku Sekretaris Program studi 

Pendidikan Dasar yang telah memberikan izin penelitian dan motivasi, agar 

tesis ini segera diselesaikan. 

4. Bapak Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan Dr. 

Evi Eviyanti, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan membimbing penulis 

dalam penyelesaian tesis ini.  



iv 
 

5. Bapak Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd., Dr. Rahmat Husein, M.Ed., Dr. Deny 

Setiawan, M.Si., sebagai narasumber yang telah memberikan saran dan kritik 

yang konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini. 

6. Kepala Sekolah SD Swasta Inti Nusantara Tebing Tinggi, yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang menagajar di Prodi Pendidikan Dasar Program 

Pascasarjana Unimed yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis 

sehingga bermanfaat dalam menyusun tesis ini. 

8. Khususnya kepada orang tua saya tercinta Sakti Siregar dan Yusniati 

Nasution, S.Pd.I., adik-adik dan seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan kepada saya baik secara moril maupun materil. 

9. Para guru dan teman-teman yang secara langsung dan tidak langsung telah 

memberi masukan dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

10. Bapak Hizrah Syahputra sebagai Pegawai Program Studi Pendidikan Dasar 

Program Pascasarjana Unimed yang telah membantu segala urusan yang 

berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu. 

 Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kelemahan  tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan sumbangan 

pemikiran maupun kritik yang baik. Terlepas dari kelemahan dan kekurangan 

yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Amin.       
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