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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan keharibaan Allah SWT, karena berkat 

Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang 

berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Berbantuan Media IT dan Interaksi Sosial Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS 

Pada Siswa Kelas V SD 064987 Medan. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis 

banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan penghargaan dan 

terima kasih kepada : Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku 

pembimbing I dan bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd, M.Sc, M.A, Ph.D selaku 

pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bantuan 

kepada penulis mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga selesainya tesis 

ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

 Pertama : Bapak Rektor UNIMED Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, 

Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang, selaku Direktur Program Pascasarjana 

UNIMED, Bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd, M.Sc, M.A, Ph.D, selaku ketua 

Program Studi Pendidikan Dasar dan Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd, selaku sekretaris 

Program Studi beserta staf. 

 Kedua, Bapak Dr. Hidayat, M.Si, Dr. Deni Setiawan, M.Si dan Ibu 

Dr.Anita Yus, M.Pd selaku nara sumber, yang telah memberikan masukan dan 

arahan pada tesis ini. Serta seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan 

ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana 

UNIMED. 

 Ketiga : Ibu Dra. Hj. Kasini selaku kepala sekolah SDN 064987 dan Ibu 

Dra Rukiyah selaku kepala sekolah SDN 060925, yang telah memberikan izin 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada sekolah yang dipimpin. 

 Keempat : Rekan-rekan mahasiswa PPs UNIMED Medan, Rekan 

seprofesi, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis 

sehingga selesainya tesis ini. 
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 Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 

ayah dan ibu, Djufri dan Ida Armaya yang telah membesarkan dan memberikan 

pendidikan yang sangat bermakna dalam kehidupan penulis, serta memberikan 

dorongan untuk penyelesaikan tesis ini. Demikian juga kepada istri tercinta 

Erlinawati, SE yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini, 

dan tak lupa anak tercinta Rahmat Fadil Febrian yang telah menjadi inspirasi bagi 

penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

 Akhirnya penulis hanya dapat memohon kehadirat Allah SWT, semoga 

jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini 

mendapat balasan yang setimpal. Amin. 
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 NIM. 809825022 

  


