
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu m,enyelesaikan Tesis ini dengan baik. 

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Dasar, 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menghadapi banyak kesulitan dan kendala dalam proses penyelesaian Tesis 

ini, namun berkat arahan dan motivasi dari Ibu Dosen Pembibing, Narasumber sekaligus Tim 

Penguji, keluarga dan sahabat, akhirnya penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas 

kepada: 

Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku 

Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan meluangkan waktu serta telah 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama penulisan Tesis ini. 

Bapak dan Ibu Prof. Dr. Nurdin Bukit, M.Pd, Dr. Hasruddin, M.Pd, Prof. Dr. Rosmala Dewi, 

M.Pd sebagai Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan sehingga menambah 

wawasan pengetahuan penulis dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini. 

Bapak  Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan, dan 

Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuae, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengikuti perkuliahan dan memberikan bantuan administrasi di Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada: 

1. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Dasar dan Ibu 

Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd, sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar, dan 

Bang Hizrah Saputra Harahap, S.Pd, sebagai staf Program Studi Pendidikan Dasar yang 

telah banyak membantu penulis, khususnya dalam administrasi perkuliahan selama ini. 

2. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Dasar, yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan tugas-

tugas sesuai dengan profesi penulis. 

3. Ibu Hartati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Swasta Plus Pelangi Bhayangkara Medan 

yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 



4. Teristimewa dan tersayang Ayahanda M. Nur Yasin dan Ibunda Dra. Armiati, Adinda 

tersayang Rizki Ramadhani dan Khaida Munawarah dan seluruh keluarga yang selalu 

memberikan doa dan dukungannya yang besar dalam penyelesaian Tesis ini sehingga 

dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Azhari Saputra yang selalu setia dan memberikan doa, juga rekan-rekan Mahasiswa 

Prodi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang 

mendorong penulis agar secepatnya menyelesaikan penulisan Tesis ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan 

memberikan masukan, arahan, motivasi maupun kontribusi kepada penulis dalam 

penyelesaian penulisan Tesis ini. 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan 

kelemahan dari tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sumbangan pemikiran 

maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. 

Demikianlah pengantar dari penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik 

atas bantuan dan bimbingan yang diberikan. Tesis ini telah disidangkan dan dapat 

dipertahankan dihadapan tim penguji serta berjalan dengan lancer hingga tidak mendapatkan 

hambatan yang berarti. Akhirulkalam, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

pengembangan pendidikan di masa kini dan masa mendatang. Aamiin. 
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