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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah menganuegrahkan rahmat-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Membaca Peta Lingkungan Setempat 

Melalui Model Discovery Learning Pada Siswa Kelas IV Semeter 1 Tahun  

Pelajaran 2015/2016 di SD Negeri Jambo Labu  Kecamatan Birem Bayeun  

Kabupaten Aceh Timur” dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun dan 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan.  

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini berkat bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus penulis dengan penuh 

kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Deny Setiawan, M. Si, 

selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Adi Sutopo, M.T. M. Pd selaku pembimbing 

II yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan serta 

motivasi kepada penulis sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. 

Hidayat, M. Si, Bapak Dr. R. Mursid, M. Pd,  Bapak Dr. Edy Surya, M. Si sebagai 

nara sumber dan tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang 

konstruktif sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis demi 

kesempurnaan dalam penulisan  tesis ini.  



Dalam kesempatan ini penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih dan 

pengormatan kepada: 

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

Medan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi pada 

Program Studi Pendidikan Dasar pada Programa Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan.  

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M. Pd, selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta semua staf yang telah 

memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan administrasi. . 

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

Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah banyak 

memotivasi serta membantu penulis sehingga penulis kembali bersemangat 

untuk menyelesaikan tesis ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M. Pd, selaku sekretaris Prodi Pendidikan Dasar 

yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.  

5. Bapak Putra, S. Pd, selaku staf Prodi Pendidikan Dasar yang tanpa mengenal 

lelah membantu penulis dalam segala urusan administrasi. 

6. Bapak Samdin, S. Pd, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Jambo Labu 

Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

7. Seluruh dewan guru beserta staf SD Negeri Jambo Labu Kecamatan Birem 

Bayeun Kabupaten Aceh Timur yang telah bekerja sama sehingga penelitian 

dapat terlaksana dengan baik dan lancar.  



8. Siswa-siswi kelas IV yang turut berpartisipasi menjadi subjek dalam 

penelitian. 

9. Khusus kepada kedua orang tuaku tercinta dan yang paling kuhormati, Bapak 

Syamsir, AS dan Ibu Dahliana yang tidak pernah bosan dan jenuh untuk 

selalu mendo’akan, memotivasi, dan memberikan dukungan baik moril 

maupun materil .  

10. Kakakku Syakbaniah Sirda, adik-adikku Zulfadli Sirda, Syaflina Sirda dan 

Dewi fitria Sirda, yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan.  

11. Teristimewa kepada istriku tercinta Suriyanti dan ketiga putriku Aina 

Mawaddah, Khansa Luthfiyyah dan sibungsu Faiha Nada Zalfa, yang rela 

berkorban dengan penuh kesabaran dan berkat do’a yang tulus dari merekalah  

sehingga apa yang dicita-citakan penulis terkabul hendakya.  

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan tesis ini.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan kelak. 

Terlepas dari kekurang dan kelemahan yang ada, penulis berharap semoga tesis 

ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan.  
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