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KATA PENGANTAR 

 

Puji  syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

tesis ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa dari alam jahiliyah (kebodohan) kepada 

alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan semoga kita mendapatkan 

syafaa’at diyaumil akhir kelak. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat 

dalam mendapatkan gelar  Magister di Program Studi Pendidikan Dasar 

Universitas Negeri Medan, maka dalam hal ini penulis membahas tentang “Efek 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Keterampilan Proses Sains dan 

Kemampuan Kognitif IPA Siswa Kelas VI SD Negeri 104198 Paya Bakung 

Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang”. 

  Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari adanya keterbatasan 

pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan kalimat, tata bahasa dan ejaan yang 

dipakai, penulis juga menyadari baik isi maupun penyajian masih jauh dari 

kesempurnaan. Namun karena bantuan dan arahan dari bapak dosen pembimbing 

dan dari semua pihak serta usaha penulis sendiri akhirnya tesis ini dapat 

diselesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sahyar, M.M., M.S., 

selaku dosen pembimbing I dan Prof. Dr. Sumarno, M.Pd., selaku dosen 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kebaikan Bapak dibalas 
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oleh Allah SWT semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis 

ini, teristimewa kepada: 

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

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

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

Dasar. 

4. Bapak Prof. Dr. Mara Bangun, M.S., Bapak Dr. Daulat Saragi, M. Hum., 

dan Ibu Dr. Derlina, M.Si., selaku narasumber yang telah memberikan 

arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT. 

5. Keluarga penulis, terutama Ayahanda tercinta H. Fachruddin dan Ibunda 

tercinta Hj. Suhaini, A.Ma., yang telah banyak membantu dari awal sampai 

akhir penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan 

baik. 

6. Teman-teman penulis telah memberikan bantuan dan juga semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
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