
 

 

Kata Pengantar 
,.---._. 

Puji dan Syukur kehacfirat flaJ1i Rabbi ata.S limpahan ralunat dan inayaJ1-Ny.a, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Hubungan Sikap terhadap 

Guru Mata Pelajaran dan Pemanfaatan Sumber .Belajar dengan Hasil Bel~ar Bahasa 

lndon~sia Siswa SMA Negeri sekota Bengkalis" tepat pada waktunya. s Nee 

pihak yang tel~ mernberikan bantuan~ya. baik berupa bantuan moril maupun mefenl 

Untuk itu, pada lce5empatan iJli izirikanlah penulis menyampaika:n ucapan tcrima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada : 
, 

Bapak Dr. Haryn Sitompul, M.Pd. dan Bapak Dr. Abdul Hamid K, M. Pd. 

selaku pembimbing J dan 11, yang dengan penuh kesabatan memberiiCan bimbingan dan 

saran yang amat berarti unt\lk penyelesruan tesisi ini, 

1bu Prof. Dr. Yurmaini M. M. ~ Bapak Dr. Julaga Situmorang, M. Pd, dan 

Bapak Dr. Muhammad Badiran. M. ?d selak-u dosen nara sumber dan dosen penguji 

yang banyak memberikan masukan ataS penyelesaian teSt$ ini. 

f Bapak Kepala• SMA Negen 1, II, dan 1tl Bengkalis Riau yang telal1 metnbantu 

serta memberikan izin untuk' melaksanakan peneUtian di sekolah yang dipjmpinnya. ) 

Ternan-ternan angkatan V Pfodi Telmologi Pendidikan l?Ps Unimed kelas 

Reguler juga cukup berjasa memebrikan motivasi kepada penuJis, sampai tesis ini 
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Bapak Bupati Bengkalis, Bapak Kepala BKD BengkaJis, Bapak Kepala Dinas 

Pendidikan kabupaten 8engka;js; dan Bapak Kepala SMA Negeri J Bantan di Selat 

Baru Bengkalis, yang telah memben"kan kesempatan kepada penulis \Dltuk melanjutkan 

pendidikan ke Progrnm Pasca Sarjana Unimed Medan. 

Terakhir -ucapat terima kasih penulis sampaikall- kepada yang teristimewa 

Kakanda Zulkarnain Saragih (suami), serta ananda tercinta Rjdho, Febri, dan Swya, 

Selanjutny:a, ~arbwnah lbunda yang sempat 2 semester mendarnpingi penulis, dan 

Ayahanda Kocik Riduan Siagian yang sampai detik terakhir penyelesaian studi ~ 

dengan setia membe~ motivasi kepada penulis. Kepada suami dan anak-anak 

tercintatah karya i.n.i penulis persembahkan, karena memang merekalah yang layak 

menerima pengharga,an ini. 

Semoga semua pi.hak yang tak tersebutkan namanya satu persatu mendapat 

tmbalan pahaJa dari Allah ~WT atas bantuaQ dan amal baiknya kepada pem~is. 
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