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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatNya 

sehingga tesis yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar 

terhadap Kemampuan Memahami Teks Eksposisi Siswa  SMA Swasta Assisi Siantar 

ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gelar magister pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan. 

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan moril maupun  

dorongan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu,  

penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd. 

selaku pembimbing I, dan Ibu Prof. Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd. selaku pembimbing II. 

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Rosmawaty 

Harahap, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Bapak Direktur Pascasarjana, beserta Asisten Direktur 1, 2 dan 3 juga seluruh staf 

pegawai program pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

kesempatan dan fasilitas belajar kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan. 

Selain itu penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada 

Bapak Dr. M. Oky F. Gafari, M.Hum.,  Ibu Prof. Dr. Rosmawaty Harahap, M.Pd.,  dan 

Dr. Wisman Hadi, M.Hum. selaku narasumber yang telah memberikan saran dan 

masukan guna penyempurnaan tesis ini serta membekali penulis dengan ilmu 

pengetahuan. 

Selain itu penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih  kepada beliau yang 

disebutkan di bawah ini. 
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1. Bapak dan Ibu Dosen program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

membekali penulis dengan pengalaman dan kecerdasan berfikir yang dapat 

digunakan dalam penyelesaian tesis ini. 

2. Siswa SMA Swasta Assisi Siantar yang membantu penulis dalam pengumpulan 

data penelitian ini. 

3. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

Angkatan I terutama kelas 2B yang telah memberikan bantuan moral dan pelajaran 

berharga dalam penyelesaian perkuliahan dan penelitian ini. 

4. Rasa cinta dan rindu kepada papa Kasmir Sidauruk, S.H. Almarhum yang 

senantiasa mendoakan penulis dan memberi semangat. Secara istimewa juga buat 

mama Roselyn Nainggolan, M.Pd. yang sangat sabar dan penuh kasih sayang 

memberikan motivasi selama proses perkuliahan sampai penyelesaian penelitian 

ini. Terima kasih mendalam untuk semuanya. 

5. Abang dan adik serta seluruh keluarga yang juga turut memberikan  semangat dan 

juga doa kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Akhirnya, penulis mengakui bahwa karya ini belum sempurna. Meskipun 

demikian, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

dunia pendidikan di Indonesia. 
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