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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia Nya serta kesehatan yang tidak terhingga sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Big Book Sub Tema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 

Pada Muatan IPS Di Kelas IV SD Negeri 026609 Binjai”. Tesis ini disusun untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan.  

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang 

tua dan segenap keluarga tercinta yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan 

kesabaran telah membantu penulis menyusun tesis ini baik secara moril maupun 

materil. Dalam menyusun dan menuliskan tesis ini, banyak pihak yang membantu  

dan membimbing serta mengarahkan sehingga tesis ini menjadi lebih baik, 

terutama kepada Yang Terhormat Dr. Samsidar Tanjung, M. Pd. selaku dosen 

pembimbing I, dan Dr. Daulat Saragi, M. Hum. selaku dosen pembimbing II . 

Penulis juga  mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur  Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

3. Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. selaku ketua prodi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  
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4. Dr. Daulat Saragi, M.Hum. selaku sekretaris Prodi Pendidikan Dasar 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing II yang telah banyak membantu saya dan memotivasi saya untuk 

menyelesaikan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

5. Dr. Hidayat, M. Si. selaku narasumber I yang telah memberikan kritik dan 

saran terhadap penyempurnaan tesis ini. 

6. Dr. Wisman Hadi, M.Hum. selaku narasumber II yang telah memberikan 

kritik dan saran terhadap penyempurnaan tesis ini. 

7. Dr. R. Mursid, M.Pd. selaku narasumber III yang telah memberikan kritik dan 

saran terhadap penyempurnaan tesis ini. 

8. Dr. Edizal Hatmi, S.Sos., M.Pd. selaku validator I Big Book yang telah 

memberikan kritik dan saran terhadap penyempurnaan Big Book. 

9. Dr. M. Oky Fardian Gafari, S.Sos., M.Hum. selaku validator II Big Book 

yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penyempurnaan Big Book. 

10. Raden Burhan Surya Nata Diningrat, S. Pd., M. Ds. selaku validator  III Big 

Book yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penyempurnaan Big 

Book 

11. Ramin S.Pd. selaku kepala sekolah SDN 026609 Binjai yang telah memberikan 

izin untuk melakukan Penelitian terhadap penulisan tesis ini. 

12. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis  Ayahanda Ramin S.Pd dan 

Mamak Esti Asiah yang sangat penulis hormati dan sayangi yang selalu 

memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan tesis ini.  
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13. Teristimewa untuk kakek dan nenek penulis H. Mijo dan Alm.Hj.Sutinem 

yang sangat penulis sayangi selalu memberikan semangat dan mendoakan 

penulis sehingga tesis ini dapat selesai. 

14. Teristimewa kepada suami tercinta Indra Maulana Harahap, dan adik-adik  

penulis Siti Zahara dan Nur Hafizhah Khairiyah yang selalu penulis sayangi 

dan memberikan doa serta memotivasi kepada penulis untuk menyelesaikan 

tesis ini. 

15. Mahasiswa Pascasarjana Unimed khususnya mahasiswa Pendidikan Dasar 

kelas B2 (2016) serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikannya, Amin. 

 Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini 

bermanfaat bagi kita semua. 
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