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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

memberi kekuatan kepada pebulis, sehingga tesis yang beijudul " Meningkatkan 

Berpikir Nilai nilai Kemanusiaan melalui Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Value Clarification Technique (VCT) pada Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SD Bharlhin Medan Tuntungan" ini dapat diselesaikan. 

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar Magister 

Pendidikan pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, ucapan terirna kasih yang sebesar

besarnya di sampaikan kepada lbu Prof. Dr. Djanius Djamin, SH, M.S. Sebagai 

pembimbing I, dan Bapak Prof. Dr. Siman, MPd. Sebagai pembimbing II yang 

telah banyak memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta meluangkan waktu 

untuk mebimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dian Armanto, 

MPd. MA, M.Sc.,Ph. D.,Sebagai Kaprodi. Bapak Prof. Dr. Sumarno M.Pd.,Bapak 

Dr. Deni Setiawan M.Si., Dr. Anita Yus M.Pd., sebagai nara sumber yang telah 

memberikan saran untuk perbaikan tesis ini, serta Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana 

Program Studi Pendidikan Dasar yang telah banyak memberikan ilmu kepada 

penulis selama di bangku perkuliahan. 

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kepala 

Sekolah dan Guru-guru SD Bharlhind Medan Tuntungan yang banyak 

memberikan informasi kepada penulis yang berhubungan dengan judul tesis ini. 
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Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa 

khususnya Program studi Pendidikan Dasar angkatan I yang selalu memberikan 

saran dan memacu semangat penulis dalam penyelesaian tesis ini. Teristimewa 

buat bere-bereku yang ganteng dan cantik, David Hutagaol, Josua Purba, Timoti 

Sianturi, Thabita Purba, yang membuat penulis selalu bersemangat dalam 

menyelesaikan kuliah dan tesis ini Tuhan memberkati ya bereku semua. 

Kepada pihak -pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis 

menghaturkan terima kasih atas bantuanya selama ini. Semoga amal baik kita 

semua mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa. 
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demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan 

yang kita cintai. 
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