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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, 

Nikmat  serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

baik. Tesis ini berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 

Inkuiri untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 2 Bilah Hilir”. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian dan penyusunan tesis 

ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan serta hambatan yang penulis harus lewati. 

Berbagai kesulitan maupun hambatan harus tetap dilalui dengan penuh semangat dan 

harapan demi menyelesaikan amanah penyusunan tesis ini sebagai awal dari 

menyelesaikan tugas akhir di Program  Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Segala hambatan hadir dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman 

penulis dalam menyusun tesis. Baik hambatan berupa moral maupun material. 

Namun, itu semua tidaklah menjadi faktor penyebab penulis untuk berhenti dan 

menyerah. Semua hambatan harus dilalui demi amanah yang harus diselesaikan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
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Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang dengan penuh 

perhatian dan kesabaran dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam 

penyusunan Tesis ini. 

4. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si. selaku dosen pembimbing tesis I yang telah 

banyak membantu, baik dengan meluangkan waktu serta dengan memberikan 

bimbingan, pengarahan, motivasi dan saran-saran mulai dari awal penyusunan 

tesis hingga terselesaikannya tesis ini. 

5. Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis II yang juga 

cukup turut banyak membantu penulis dalam hal membimbing, memberikan 

pengetahuan, dan yang terlebih adalah motivasi baik berupa pengalaman maupun 

nasehat-nasehat agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi 

lingkungan dunia pendidikan khususnya. 

6. Ibu Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.H., Bapak  Drs. Sriadhi  M.Pd., M.Kom., 

Ph.D.,  dan Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan masukan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan Ilmu  yang berharga selama 

penulis menjadi mahasiswa. 

8. Kedua orang tua penulis Bapak Sakirun dan ibunda Rusmiyati yang senantiasa 

medoakan, memberikan motivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan Magister di Universitas Negeri Medan. 
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9. Bapak Nalom Situmorang, S.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 2 Bilah Hilir,  tempat 

penelitian penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.Terima kasih atas bantuan 

dan kerjasamanya. 

10. Istri Tercinta Mujiem dan anak anak  tersayang  yang telah meemberikan 

dukungan baik materi maupun spirit sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan ini. 

11. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan 

baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. 

Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan terima 

kasih, semoga tesis ini berguna bagi kita semua khususnya para pembaca. 

 

Medan,   13 Desember   2018 

Penulis, 
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