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KATA PENGANTAR 

           Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT segala berkat, rahmat 

dan anugerah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif dan Intelegensi terhadap Kemampuan Memahami Cerita Pendek 

Siswa SMA Alazhar Medan” disusun untuk melaksanakan penelitian tesis  pada 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan  tesis ini tidak dapat terselesaikan 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 sebesar-besarnya secara khusus penulis sampaikan 

kepada:  

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

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. 

Bornok Sinaga, M.Pd. 

3. Ibu Prof. Dr. Rosmawaty Harahap, M.Pd., selaku pembimbing I dan sekaligus 

sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Prof. 

Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta dukungannya kepada penulis sejak 

awal sampai selesainya penulisan  tesis ini.  
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4. Kepada kedua orang tua saya Alm.Rahmah Lubis dan Tukimansyah,dan buah hati 

saya Siti Atha Amirah, teman baik saya Khairul Isnan,Hanita,Kholilah,Sartika 

Rambe  atas dorongan semangat,doa dan bantuan penuh cinta mereka pada saya. 

5. Kepada kepala sekolah SMA reguler Al Azhar Medan  Bapak Mayurid, Msi yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada sekolah yang 

dipimpinnya.  

6. Seluruh guru di SMA reguler Al Azhar Medan yang telah memberikan dukungan 

moral kepada penulis. 

7. Seluruh teman angkatan ke II kelas A dan B Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Akhir kata, Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

penyelesaian tulisan  tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan 

maupun  kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca dalam 

penyempurnaan tulisan  tesis ini. 

Kiranya tulisan  tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan khususnya ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia. 
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