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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga tesis yang berjudul Pengaruh 

Strategi Pembelajaran dan Kemandirian Terhadap Hasil Belajar Bahasa 

Inggris Siswa Smps Galih Agung dan Mts Darul Arafah Deli Serdang 

Sumatera Utara ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriringkan salam 

penulis sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW sebagai risalah 

ummat. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian dari 

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Program 

Studi Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED).  

Tesis ini menelaah tentang Pengaruh Strategi Pembelajaran dan 

Kemandirian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa. Dalam proses mulai 

dari penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran, 

nasihat, motivasi serta kritik yang sangat membangun dari berbagai pihak yang 

telah membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan baik langsung maupun 

tidak langsung sampai terselesainya tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan 

balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima Kasih dan penghargaan 

khususnya peneliti sampaikan kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H.  Muhammad Badiran, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. 

Abdul Hasan Saragih, M.Pd selaku dosen Pembimbing I dan II yang 

telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan 
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bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam 

penulisan tesis ini 

2. Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, 

M.Pd dan Ibu Dr. Anni Holila Pulungan, M.Hum selaku narasumber 

yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam 

penyempurnaan tesis ini 

3. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd dan Bapak Dr. Raden Mursyid, 

M.Pd selaku ketua dan sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan 

Pascasarjana Unimed yang setiap saat memberikan kemudahan, arahan 

dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis. Serta Bapak Asrul S.Pd.I 

M.Pd selaku staff pada Program Studi Teknologi Pendidikan 

Pascasarjana Unimed yang telah membantu dan melayani dengan baik 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas penyelesaian 

tesis. 

4. Direktur, Asisten I, II, III beserta staff Program Pascasarjana Unimed 

yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini 

5. Bapak Supriadi, S.Pd.I selaku kepala sekolah Mts Darul Arafah dan 

Bapak Muhammad Daroini, S.Pd.I kepala sekolah SMPS Galih Agung 

yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan 

penelitian lapangan, juga kepada straf, Tata usaha serta guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris Ibu Nina dan Ibu Sisma yang telah bersedia 

membantu dalam proses penelitian. 
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6. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada 

Ayahanda tersayang Iskandar Umar, Ibunda tercinta Yusniaty Jala, S.Ag. 

abang-abang tersayang Saifullah, ST dan Serda Fajri dan kakak Kurnia 

Sukma yang telah memberikan dorongan, motivasi dan nasehat yang 

menyejukkan hati serta cinta kasihnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

7. Buat teman-teman terbaik penulis, Nur Annisa, Maya Sari Lubis, Asrul, 

Rudi Purwana, Hendri Irawan, Kak Azrina, Belladina, Yuannisah Aini, 

Haryanti Huthoari, Habibah Hanim Lubis dan Bang Dede Zulfikar, 

Hijrah Mutiara Adha, Adha, Arbisora yang telah memberikan dukungan, 

motivasi dan kebersamaan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

8. Juga untuk teman-teman TP BII kk sherly, kk iyun, kk lina, kk pajid, kk 

sri, kk phida, bg arta, bg surya, bg hanafi, bg imron, pak ju, pak erikson, 

bg ali, reza, tika, terimakasih atas kebersamaan yang begitu hangat 

selama menjalani pendidikan kita.  

9. Buat anggota kost yang kece dan unik hotme, yanti, nita, desi, fadila, 

lela, putri, mbak ning, eli and tuti. Juga anggota asrama Jasmien, Terima 

kasih atas segala dukungan dan kebersamaan yang begitu indah. 

10. Serta pihak-pihak yang belum tersebutkan yang juga telah banyak 

memberian motivasi. 

11. Dan juga kepada Bapak/Ibu dosen Program Studi Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

selama penulis mengikuti perkuliahan  
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Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga 

tesis ini bermanfaat kepada penulis maupun rekan-rekan lain terutama bagi rekan 

guru dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris di depan kelas serta dapat menjadi seorang 

yang berkompetan dan profesional 

 

Medan, 05 Mei 2015 
Penulis; 
 

Finta Restu Darniati 

 

 


