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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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memperoleh gelar Magister Pendidikan (S2) pada Program Studi Pendidikan 

Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Shalawat dan salam 

kepada Nabi besar kita Muhammad Saw yang telah mengangkat derajat umatnya 

dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu. 
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4. Prof. Dr. Sri Milfayetty., M.S.Kons. sebagai Dosen Pembimbing I yang 

telah menyediakan waktunya selama proses pengajuan judul sampai 

dengan selesainya pembuatan tesis ini. 

5. Dr. Aman Simare-mare,M.S., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 

menyediakan waktunya selama proses pengajuan judul sampai dengan 

selesainya pembuatan tesis ini. 

6. Narasumber Ibu  Dr. Nasriah, M.Pd., Bapak Dr. Wisman Hadi., M.Hum 

dan Bapak Dr.Adi Sutopo., M.Pd, M.T, yang telah memberikan kritikan 

dan masukan untuk memperbaiki tesis ini. 

7. Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum, sebagai Sekretaris Studi Pendidikan 

Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberi 

bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian 

tesis ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf pegawai Program Studi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta Staf Administrasi yang 

telah banyak membantu dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan. 

9. Ibu Rasti Purnama M.Pd. sebagai Kepala Sekolah pada kesempatan ini 

penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Rasti Purnama M.Pd 
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selaku kepala sekolah dan seluruh guru Paud RA Al-Mahir Percut Sei 

Tuan yang telah banyak mendukung dan mendoakan penulis dalam 

penyusunan tesis ini, 

10. Teristimewa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 

inspirator sekaligus motivator dalam hidup yaitu kedua orang tua tercinta 

yang bersusah payah memberikan bimbingan dan pendidikan sejak kecil 

hingga dewasa. Do’a, nasehat, semangat dan dorongan baik moril maupun 

material, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Serta teristimewa penulis 

mengucapkan terimaksih kepada buah hatiku Sultan Farid Attalah 

Ritonga, serta abang dan kakak yang telah memberikan semangat dan doa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT 

memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka, 

dunia maupun akhirat 

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan penulisan ini di masa yang akan datang. 

Akhirnya penulis berserah diri dan berdo’a kepada Allah SWT, semoga tesis ini 

berguna bagi kita semua. Aamiin ya robbal’alamin.   
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