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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

baik. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam atas junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita 

tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang 

dihadapi baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas namun 

berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak serta ridho Allah SWT akhirnya 

tesis ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam 

menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dari para dosen 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. selaku Direktur PPs 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu dan mengizinkan penelitian 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S, dan Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd,  

selaku Dosen Pembimbing tesis yang banyak memberikan bimbingan, 

dukungan, nasehat dan motivasi serta banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing penulis. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar PPs 

Universitas Negeri Medan, beserta Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Sekretaris 

Prodi Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri Medan. 



4. Bapak Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, M.Si, Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, dan 

Bapak Dr. Hidayat, M.Si, Selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan untuk perbaikan dalam penulisan tesis ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta para Staf administrasinya 

yang memberikan bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

mata kuliah dibangku perkuliahan. 

6. Ibu Dra. Mishri Al Batani selaku Kepala Sekolah SDN 060843 Medan Barat, 

Bapak Drs. H. Kasmir Nasution selaku Kepala Sekolah SDN 060866 Medan, 

Bapak Fahrur Rozi, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD Swasta Perguruan Al-

Azhar Medan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

7. Ibu Rusmiana Sianipar, S.Pd selaku guru kelas IV SDN 060843 Medan Barat, 

Ibu Asih, S.Ag selaku guru kelas IV SDN 060866 Medan, Bapak Fahrur Rozi, 

M.Pd selaku guru kelas IV SD Swasta Perguruan Al-Azhar Medan, yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah tersebut. 

8. Ayahanda tercinta (Alm) Drs. Makmur Siregar yang semasa hidupnya tak 

henti-hentinya memberikan dukungan kepada ananda untuk terus giat 

menuntut ilmu. 

9. Ibunda tersayang Fauziah Sirait,S.Pdi, sosok wanita dengan semangat luar 

biasa dalam mengasuh, mendidik dan selalu menyertai ananda dengan do’a 

agar ananda memperoleh gelar master pendidikan dan sampai akhir hayat 

ananda kelak. 



10. Kakak tersayang Nenta Dumalia Siregar, S.Pd, serta adik-adikku tersayang 

Siti Maisyaroh Fitri Siregar S.Km, Fatimah Al-Madinah Siregar dan 

Muhammad Halim Al-Jauhari Siregar yang telah banyak memberi dorongan 

dan motivasi kepada penulis. 

11. Spesial untuk sahabat-sahabat penulis : Siti Maharani, Kak Arfiliana, Widie, 

Ainun, kak Nofa dan juga Abdi Gunawan yang sejak awal kuliah sampai akhir 

kuliah menjadi tempat berbagi suka maupun duka dan terimakasih atas 

bantuan dan motivasinya dalam menyelesaikan tesis ini. 

12. Bang Putra selaku pegawai Prodi Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri 

Medan yang telah banyak membantu penulis sejak dalam perkuliahan hingga 

penyelesaian tesis . 

13. Tak terlupakan rekan-rekan seperjuangan Program studi Pendidikan dasar 

khususnya Teman-teman Kelas B1 Stambuk 2012 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat 

bagi kita semua, dan semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan 

hidayah-NYA kepada kita semua, serta memberikan petunjuk bagi kita semua. 

Amin. 

Medan,12 Juli  2014 
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