
 

 
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat serta kesehatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis 

ini dengan baik.  

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat 

memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Dalam proses penyelesaian tesis 

ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan kendala, namun berkat arahan dan 

motivasi dosen pembimbing, narasumber, validator, dan para sahabat, akhirnya 

penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga bantuan yang 

ridha dari Allah SWT. 

Penulis berharap agar kelak tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca umumnya, guna memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman serta 

referensi untuk penelitian berikutnya. Kritik dan saran positif untuk perbaikan tesis 

ini juga sangat penulis harapkan.  

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M. Si.,  selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. selaku Direktur 

Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Deny Setiawan, M. 

Si., selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar dan Ibu Anita Yus M. Pd., selaku 

Sekretaris Prodi Pendidikan Dasar beserta semua staf yang telah memberikan 

fasilitas dan pelayanan admininstrasi dengan baik dan sabar. 

2. Bapak Dr. Waminton Rajagukguk, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan 
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Bapak Dr. Edy Surya, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang penuh 

kesabaran memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis 

untuk menyelesaikan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Hasratuddin, M.Pd., Bapak Dr. Edi Syahputra, M.Pd., Ibu Dr. 

Anita Yus, M.Pd., selaku narasumber yang telah banyak memberikan 

sumbangan pikiran sehingga menambah wawasan pengetahuan penulis dalam 

penyempurnaan penulisan tesis ini. 

4. Bapak Dr. KMS. M. Amin Fauzi, dan Bapak Dr. Wisman Hadi, M. Hum., dan 

Bapak Jhon Ferry Butar-butar, S. Pd., selaku validator bahan ajar penulis yang 

telah memberikan saran dan kritik untuk pengembangan bahan ajar yang baik 

dan benar dalam tesis penulis. 

5. Ibu Dra. Mishri Al Bantani selaku Kepala SD Negeri 060843 yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian, Bapak Pahot ME. Nababan, S. Pd., 

dan Ibu Juliana, M.Pd., selaku guru kelas sekaligus observator penulis selama 

penelitian. 

6. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah banyak memberikan motivasi 

dalam upaya menyelesaikan tesis ini. 

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan tesis ini. Segala salah dan 

khilaf akan segera diperbaiki. 
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