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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas 

hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Berbasis Kolaboratif dan Sikap Ilmiah 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Gaya di Kelas IV SD”. Penulisan tesis ini 

bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar  Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan dengan sebaik mungkin. 

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan hambatan dan 

rintangan, namun karena segala usaha dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini. Segala bantuan yang diberikan penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

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

Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

melaksanakan studi di Pascasarjana 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 juga selaku Narasumber III dan bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum. 

selaku Sekertaris Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si. dan Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd. selaku 

dosen pembimbing tesis yang telah mendampingi, membimbing, wawasan 

keilmuan yang sangat berguna bagi penulis serta memotivasi penulis dari 

sejak awal hingga selesainya tesis ini dengan baik sesuai yang diharapkan. 

5. Bapak Dr. Juniastel Rajagukguk, M.Si. sebagai narasumber I, Bapak     

Dr. Rahmatsyah, M.Si., sebagai narasumber II, yang telah memberikan 

saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Dasar Pascasarjana yang telah banyak 

memberikkan ilmu, bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada 

penulis selama di dalam maupun di luar perkuliahan. 

7. Kepada Seluruh Staff Pegawai Pascasarjana UNIMED terkhusus Bang 

Hizrah Syahputra Harahap yang telah banyak membantu peneliti dalam 

kemudahan pengolahan dan pengumpulan berkas-berkas. 

8. Ibu Tasni, S.Pd.SD., selaku Kepala Sekolah SD Negeri 050666 Lubuk 

Dalam Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin 

pelaksanaan penelitian, bimbingan, dan semangat serta Bapak dan Ibu SD 

Negeri 050666 Lubuk Dalam yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kerjasama selama peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

9. Siswa siswi tercinta SD Negeri 050666 Lubuk Dalam khususnya kelas  

IV-A dan IV-B yang telah banyak menginspirasi penulis dan memberikan 

pengalaman nyata bagi penulis dalam mengemban tugas menjadi guru. 

10. Teristimewa Ayahanda Jumiran, S.Pd., dan Ibunda Saniah yang telah 

dengan ikhlas berjuang lahir batin demi penulis, sabar mendengarkan 
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keluh kesah penulis, memberikan semangat baik berbentuk riil maupun 

materil, dan tak henti- hentinya berdoa untuk keberhasilan dan kebahagian 

penulis. 

11. Terkhusus buat saudara sekandung yang terkasih Abangda Kopda Aditya 

Prasetyo, Arie Kurniawan Praktikto, S.P.d. serta adik Junita Yunara, S.H. 

dan Vivi Aulia Azahra yang telah ikut membantu, memberikan arahan, 

motivasi, dan mendoakan penulis guna kelancaran penyelesaian tesis ini. 

12. Terima kasih kepada teman-teman kelas B1 angkatan 2017 dan 

konsentrasi IPA yang telah berbagi suka maupun duka bersama peneliti 

selama mengikuti perkuliahan. 

13. Dan kepada seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, yang sudah setia memberikan dukungan. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. Untuk 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti serta dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 

        Medan,     Februari 2020 

        Penulis 

 

 

        Dinda Widyastika 
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