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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang senantiasa memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dan sikap 

sosial terhadap hasil belajar tema musyawarah dalam muatan PKn kelas V SD 

Negeri Percobaan Medan ”.  

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan (M.Pd.) Program Studi Pendidikan Dasar, Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED).  Dalam proses penyelesaian 

tesis ini banyak hal yang telah dilalui, diantaranya menghadapi kendala dan 

keterbatasan serta bimbingan/arahan yang terwujud dalam motivasi berbagai 

pihak, sehingga keterbatasan dan kekurangan dapat teratasi dengan baik. Sejak 

mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis mendapatkan 

semangat dan dorongan dan bantuan berbagai pihak dan pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih. Sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan 

tersebut.  

Terima kasih dan penghargaan khususnya peneliti sampaikan  kepada : 

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

Negeri Medan. 

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

Pascasarjana Universitas Negeri Medan 



iv 

3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., dan Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum., 

selaku ketua dan sekretaris program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

UNIMED yang senantiasa memberikan saran dan kritik yang membangun 

untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih baik, serta Bapak Putra selaku 

Staf Program Studi Pendidikan Dasar. 

4. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Prof. 

Dr. Alesyanti, M.Pd.M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan masukan, bimbingan dan motivasi yang kuat dalam 

penyusunan tesis ini. 

5. Ibu Dr. Reh Bungana BR.Perangin-angin, M.Hum   dan Bapak Dr. Daulat 

Saragi, M.Hum. dan Bapak Dr. Ramli Nur, M. Ag., selaku narasumber 

yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini. 

6. Ibu Dra.Hj. Paujia Rosmini, MM.,M.Pd., selaku kepala sekolah SD Negeri 

Percobaan Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di lapangan. 

7. Khusus kepada suami tercinta Janwatriman Purba dan anak anakku Franto 

Purba, Febi Triana Purba, dan Felicia Nathaline Purba yang telah 

memberikan kasih sayang,  perhatian dan dukungan moril maupun materi 

sejak kuliah hingga menyelesaikan pendidikan ini. 

8. Rekan rekan saya di kelas Dikdas A1 serta sahabat seperjuangan prodi 

Dikdas yang telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan lainnya 

bagi penulis.  
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Penulis menyadari   tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan saran dan  kritikan  pada semua pihak agar dapat 

memperbaiki isi tesis ini selanjutnya. Terakhir penulis menyampaikan harapan 

semoga  tesis ini dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kemajuan pendidikan. 

 

 

 

Medan,    Februari 2020 

         Penulis 

  

MASJULIANA SARAGIH 

NIM. 8156181017 

 

 

 

 

 

 

 

 


