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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata’ala yang 

telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti dalam menyelesaikan 

tesis dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Sains Berbasis Eksperimen 

Menyenangkan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 5-6 tahun di 

Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”. 

Shalawat teriring salam selalu dipersembahkan kepada Rasulullah Muhammad 

sholallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Magister Pendidikan pada Program Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. Pada Kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan kerendahan hati kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Rasa Hormat dan ucapan 

terima tasih Kepada :  

1. Bapak  Dr. Syamsul Gultom, SKM, M.Kes., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta para pejabat dijajaran Civitas Akademika UNIMED. 

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

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta para Asisten Direktur. 

3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar 

Pascasarjana sekaligus pengujidan narasumber penulis selama penyelesaian  

tesis ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak 

Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah 

bersedia membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada 

penulis dalam hal penyusunan tesis dan pengembangan buku ajar. 

5. Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si dan Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd, selaku 

penguji dan narasumber penulis selama penyelesaian tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai yang berada di lingkungan Program 

Studi Pendidikan Dasar yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi 

dan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi penulis. 
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7. Teristimewa untuk almarhum ayahanda tercinta Baik Sitepu  dan 

almarhumah ibunda terkasih Asnah Br. Sembiring Pandia, terima kasih atas 

semua pengorbanan dan telahmenjadi  penggugah semangat dalam setiap 

perjalanan hidup ananda. Semoga Allah ta'ala melapangkan kubur serta 

memberikan tempat sebaik-baiknya untuk ayah dan ibu. 

8. Teruntuk kakak tertuaku Hema Yanti Sitepu beserta abangda Sentosa 

Ginting, kakak kedua Hera Wati Sitepu, bibikku Entika Sari Depari serta 

keponakanku Anisa, Armada dan Ana Zaskia yang turut serta memberi 

dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan 

pendidikan penulis, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan semoga 

Allah ta'ala senantiasa melimpah ruahkan keberkahan untukmu. 

9. Bapak Harun Lubis,M.Psi, selaku Ketua STAI Darul Arafah Deli Serdang, 

beserta para pejabat dijajaran Civitas Akademika STAI Darul Arafah selaku 

rekan kerja yang tak pernah bosan memberikan motivasi kepada penulis. 

10. Seluruh sahabat angkatan 2016-2017  Prodi Pendidikan Dasar Kelas A1, 

rekan mahasiswa/i konsentrasi PAUD dan terkhusus untuk sahabatku Nelly 

Febri Trisna Sitepu, Kharida Shaleha, D. Yuliana Sinaga, Mega Wati dan 

Dewi Sartika Panggabean yang telah bersama-sama menuntut ilmu 

pengetahuan dan saling bekerja sama untuk meraih kesuksesan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu 

pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, dengan 

segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak guna untuk penyempurnaan tesis ini. 

 Medan....................2020 

Penulis, 

 

 

Hestika Dewi Sitepu 

  

 


