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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 

kendala-kendala dan kesulitan yang dihadapi dengan judul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Dan Interaksi Sosial Terhadap Hasil Belajar Mengolah Makanan 

Continental. 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menambah salah satu syarat mutlak memperoleh 

gelar Magister Pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi isi, susunan maupun tata 

bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan tesis ini. Walaupun demikian besar harapan penulis agar hasil studi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya. 

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya tesis ini, penulis banyak sekali 

menerima dukungan moril, materi dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Melalui 

tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan dan motivasi terhadap penulisan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah 

banyak memberikan arahan terhadap penulisan tesis ini. 

3. Bapak Dr. R Mursid, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan yang 

memberikan banyak bimbingan selama perkuliahan 
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4. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi di Program 

Pascasarjana Unimed. 

5. Bapak Prof. Dr. Syahwal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program 

Pascasarjana Unimed. 

6. Ibu - Bapak Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

7. Ibu Dra. Ismawati selaku Kepala Sekolah, Guru-Guru pengajar khususnya Guru bidang 

studi Tata Boga dan Staff Pegawai SMK Negeri 3 Tebing Tinggi yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

8. Teristimewa kepada keluarga terutama kepada kedua orang tua saya yang telah 

memberikan kasih sayangnya serta dukungan baik moril maupun materil selama 

perkuliahan hingga selesai, serta adik-adikku tersayang dan patner saya Adha Yunita 

yang telah memberikan semangat dan dukungannya. 

9. Teman-teman mahasiswa satu perjuangan Teknologi Pendidikan Angkatan XXIV yang 

telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini dalam penulisan tesis ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Penulis juga berharap semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

Medan, Agustus 2016 
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