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KATA PENGANTAR 

Assalamual’aikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

         Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 

rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah saya dapat menyelesaikan tesis 

ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, dengan baik dan tepat 

waktu. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Dasar Pada Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih 

pada Bapak Prof. Dr. mukhtar, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. 

Waminton rajagukguk, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

bersabar memberikan pengarahan, saran, masukan, dan bimbingan kepada penulis 

sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr.  Hasratuddin, 

M.pd dan Prof. Dr. Sukirno, M.pd, serta Dr. Deny Setiawan, M.si selaku 

narasumber dan tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk 

kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih  juga disampaikan kepada 

kepala sekolah SDIT ALfauzi Medan amplas, guru kelas IV dan seluruh guru-guru 

beserta siswa/siswi atas bantuan dan kerja sama sehingga terlaksananya penelitian 

ini. Secara khusus penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga 
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kepada kedua mertuaku dan semoga almarhum dan almarhumah kedua orang 

tuaku mendapat tempat yang baik disisi allah SWT serta suamiku tercinta 

ISMALIK SYAHPUTRA, SE yang telah banyak memberi bantuan, motivasi dan 

doa serta seluruh keluarga besarku, dan terima kasih kepada keluarga Besar 

Dakwah ini  atas pemakluman  “berhenti sejenak”   dalam kerja dakwah  semoga 

predikat ini menjadikan penulis lebih semangat lagi dalam membantu agama 

Allah ini. Allahu Akbar… 

          Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis meneyadari masih dapat 

kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, Untuk itu penulis mengharap 

saran dan kritik serta usulan yang membangun dari pembaca demi sempurnanya 

tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhir kalam penulis mengucapkan 

terima kasih.  

Wassalamual’aikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Medan, 17 Agustus 2015  

 

  Safrida Napitupulu 

 

 


