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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Pendekatan 

Etnopedagogik dan Keterampilan Sosial Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 

167643  Kota Tebing Tinggi”. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan.  

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 

Pada kesempatan ini tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 

terhingga kepada:  

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

4. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembimbing I & Bapak Prof. Dr. Siman, 

M.Pd selaku dosen pembimbing II yang dalam kesibukan masih menyediakan waktu dan 

menyempatkan diri untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan masukan 

ilmu, dan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis 

5. Ibu Dr. Syarifah, M.Pd selaku penguji I, Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku penguji II, dan 

Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum selaku penguji III yang telah banyak memberikan 

masukan baik kritik dan saran sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.  
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6. Ibu Hary Suhardi Kasidi, S,Pd selaku kepala sekolah SDN 167643 Kota Tebing Tinggi, 

yang telah banyak membantu dan berbaik hati menerima dan memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian  

7. Teristimewa kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm. Goinda dan Ibunda tercinta 

Saroja yang telah melimpahkan segenap kasih sayang yang tidak terhingga, baik moril 

maupun material dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga ayahanda dan ibunda sehat 

selalu, dan bahagia dunia dan akhirat serta selalu dalam lindungan Allah. Amiin Amiin 

ya Rabbal „Alamiin  

8. Adik-Adik tersayang Sanggita dan Madewi, S.E yang sudah banyak membantu dan selalu 

mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Dan semua pihak 

keluarga besar yang telah membantu dan mendo‟akan dalam menjalankan Pendidikan  

9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik 

yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kebaikan yang 

diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Atas segala 

bantuan, bimbingan dan semangat yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat serta dapat dijadikan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 
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