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 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke 

khadirat Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, karunia dan pertolongan-Nya, 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. Tesis ini berjudul “Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar Di 

Indonesia Pada Masa 1945-1965”. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan (MPd) Program  

Studi Pendidikan Dasar pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Besar 

harapan Penulis semoga temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, 

khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia dalam hal pemahaman Pendidikan 

Karakter secara history.  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterlibatan, kerjasama dan dukungan 

dari berbagai pihak sangat membantu dalam proses menyelesaikan tesis ini. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada : 

(1) Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S., selaku Pembimbing I, yang telah banyak 

memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan telah meluangkan banyak 

waktu kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini. 

(2) Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si., selaku Pembimbing II, yang telah 

mencurahkan fikiran dan perhatiannya dengan memberikan masukan yang 

sangat berharga sehingga membuka wawasan berfikir Penulis dalam 

penyempurnaan Tesis ini. 



(3) Bapak Dr. Hidayat, M.Si., Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., dan Ibu Dr. Anita 

Yus, M.Pd., selaku Narasumber yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan guna kesempurnaan Tesis ini. 

(4) Bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program 

Studi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi 

dengan penulis guna kesempurnaan Tesis ini. 

(5) Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan, serta semua staf yang telah memberikan fasilitas 

belajar selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

(6) Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan 

berfikir yang sangat mendukung penyelesaian Tesis ini. 

(7) Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, terutama Masrayati, Rumiris 

Lumbangaol, Surya Indrawati, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan 

moral dalam penyelesaian perkuliahan dan penelitian ini. 

(8) Ibunda, kakak dan adik-adik, yang selama ini memberikan dorongan semangat 

dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 

(9) Suami dan anak-anak (Puan Sari Embun, Laksamana Panji Fajar, dan Puan Sri 

Bidara) tercinta, yang telah memberikan inspirasi dan semangat luar biasa 

selama penyelesaian studi dan penulisan Tesis ini. 



Dan juga kepada pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat Penulis sebutkankan 

satu persatu, Penulis menghaturkan banyak-banyak terimakasih atas dukungan 

dan bantuannya selama ini. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin. 
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