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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa 

yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Teks dan Pembelajaran Langsung Terhadap Kemampuan Menulis Teks 

Narasi Siswa Kelas IV Min Mesjid Raya Banda Aceh Tahun Ajaran 

2014/2015”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Dasar, 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

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. 

Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd. dan Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd. 

selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, 

dukungan, dan motivasi serta banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing penulis. 
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2. Ibu Sri Minda Murni, M.S. Dr. Wisman Hadi, S.Pd, M.Hum. dan Bapak 

Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku nara sumber tesis yang telah 

memberikan bimbingan untuk perbaikan dalam penulisan tesis ini 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan, beserta Ibu Prof. 

Dr. Anita Yus, M.Pd. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar 

Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

4. 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 di bangku perkuliahan 

5. Ibu Kepala Sekolah beserta wakil dan guru-guru MIN Mesjid Raya Banda 

Aceh yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mendukung 

aktivitas penulis selama masa penelitian. 

6. Ayahanda, Azmi Raden Sulaiman dan Ibunda, Dra. Meutia Rasyid 

Sulaiman, kakak, dan adik-adik tercinta yang tak henti-hentinya 

memberikan dukungan kepada penulis untuk memberi motivasi dan 

dukungan. 

7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Pendidikan Dasar, khususnya 

Teman-teman kelas A1 Stambuk 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 
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Tesis ini tentu masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di 

waktu mendatang. Harapan penulis adalah semoga tesis ini akan membawa 

manfaat dan memnuhi harapan dari berbagai pihak. 

 

 

       Medan, 24 Agustus 2015 

       Penulis 

 

 

 

 


