
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas 

hidayah dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan 

salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Fakultas 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan dengan sebaik mungkin. 

Teristimewa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Adenan serta 

Ibunda Sri Hartati yang selalu berkorban demi kesuksesan dan kebahagiaan anak anaknya, 

dan juga kepada segenap mbak mbak dan mas tercinta yang dengan penuh kasih sayang, 

perhatian, dan kesabaran telah menuntun peneliti untuk bersabar dan tawakal menghadapi 

tantangan dalam penulisan tesis ini. 

Selama dalam proses penyelesaian tesis ini banyak kendala yang dihadapi peneliti 

namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak terutama Bapak 

Prof. Dr. Sahyar, M.S., M.M.  selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Siman, 

M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing 

dan memotivasi peneliti untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan. 

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 

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

telah memberikan kesempatan kepada peneliti melaksanakan studi di Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof.  Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si. selaku Ketua Prodi Dikdas dan Ibunda Prof. Dr. Anita 

Yus, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan PGSD Prodi Dikdas.  

4. Bapak Prof. Dr. Sahyar, M.S., M.M. dan Prof. Dr. Siman, M.Pd. selaku dosen 

pembimbing tesis yang telah mendampingi, membimbing, serta memotivasi penulis 

dari sejak awal hingga selesainya tesis ini dengan baik sesuai yang diharapkan  

5. Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd. sebagai narasumber  I, Bapak Dr. Edward Purba, M.A., 

sebagai narasumber II, Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. sebagai narasumber III yang 

telah memberikan saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini 



6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Dasar PPs yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama di dalam maupun di 

luar perkuliahan. 

7. Kepada Seluruh Staff Pegawai PPs UNIMED terkhusus Bang Hizrah Syahputra 

Harahap yang telah banyak membantu peneliti dalam kemudahan pengolahan dan 

pengumpulan berkas-berkas. 

8. Ibu Dra. Rida Syahida selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 02 Medan yang 

telah memberikan izin pelaksanaan penelitian ,bimbingan, dan semangat serta Bapak 

dan Ibu SD. Muhammadiyah 02 Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kerjasama selama peneliti melakukan penelitian di sekolah  tersebut. 

9. Siswa siswi tercinta SD Muhammadiyah 02 Medan yang telah banyak menginspirasi 

peneliti dan memberikan pengalaman nyata bagi peneliti dalam mengemban tugas 

menjadi guru.  

10. Ayahanda Adenan dan Ibunda Sri Hartati yang telah dengan ikhlas berjuang lahir 

bathin demi peneliti, sabar mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan semangat 

baik berbentuk riil maupun materiil, dan tak henti hentinya berdoa untuk keberhasilan 

dan kebahagiaan penulis.  

11. Terkhusus buat saudara sekandung seperjuangan peneliti, Mbak Sri Wahyuni/Suami, 

Mbak Sri Prihartini/Suami, Mbak Sri Mastuti/Suami, Mbak Dewi Lestari/Suami, Mas 

Budi Santoso/Istri, Mbak Wiwik Anggraeni/Suami, Mbak Sri Utami/Suami tercinta 

yang telah ikut membantu, memberikan motivasi, dan doa bagi penulis. 

12. Tercinta Abangda Ahmad Fauzi Hasibuan yang telah dengan sepenuh hati 

mendampingi, menemani, dan meringankan beban peneliti dalam penyusunan tesis ini. 

13. Terkasih kepada teman-teman kelas A1-Reguler angkatan 2014  yang telah berbagi 

suka maupun duka bersama peneliti selama mengikuti perkuliahan. Khususnya teman 

teman yang sangat membantu dalam penelitian ini Maisarah, Lia Sa’adah, Putri Rahmi, 

Maulana Arafat, Waliyul Maulana, Sabri, Rahmadhani Tanjung, dan teman teman lain 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

14. Dan terkhusus kepada sahabat tercinta Suci Istiqamah, Ayu Gustina, Novita Sari, Rayi 

Sucippitari, Nurul Hidayatunnisa, Indah Mutia, dan Laili Fahlia Harahap yang telah 

setia menemani peneliti selama perkuliahan. Semoga kita akan selalu bersama hingga 

nenek nenek nanti. 

15. Teristimewa kepada Kakak-Abang kelas PPs UNIMED , Mas Irham Ramadhani, Kak 

Noera Sururi, Kak Julia, Kak Dinda Yarshal serta kakak kelas yang tidak dapat 



disebutkan satu persatu yang telah dengan sabar membimbing dan menjawab berbagai 

pertanyaan dari peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

16. Dan kepada seluruh kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

sudah setia memberikan dukungan.  

Peneliti menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. Untuk itu 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Atas segala bantuan, 

bimbingan dan semangat yang telah peneliti terima dari berbagai pihak, peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. Akhir kata 

semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan.  

 

         Medan, 11 Maret, 2016 

         Peneliti 

 

 

 

           Suci Perwita Sari  

 


