
KATAPENCANTAR 

Puji syukur penulis panjatk.an kchadirat Allah SWT yang se lalu 

memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

rnenyc lesaikan tesis ini dcngan judul " PENGARUH ST RATEGl 

PEMBELA.JARAN OAJ'I KEMAMPUAN BERI'IKJR LOGIS TERRAOAI' 

lfASIL BELAJAR F IQIH SISWA KELAS XU MAORASAif ALIYAH 

NURUL lrrKMAif KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN 

SIMA LUNGUN". Tesis ini benujuan untuk rnemenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gclar Magister Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

Dalam penyelelesaian tesis ini tidak lcpas dari bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak, baik bantuan moriJ maupun materil, yang tidak dapat penulis 

scbutkan namanya satu persatu. Semoga bantuan dan dorongan yang telah 

diberikan rnenjadi amnl ibndah ikh las bagi rnereka dan mendapat balasan 

kebaikan dari Allah SWT, A min. 

Ucapan te rima kasih dan pcnghargaan yang tutus dan ikhlas penulis 

sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku pembimbing I, 

dan Bapak Dr. Abdul Hasan sarngill, M.Pd sebaga i pembimbing II yang telah 

berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga 

se lesainya penulisan tcsis ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. 

Abdul Hamid K, M.Pd., Bapak Or. Ibrahim Gultom, M.Pd., dan Bapak Dr. 

Mukhtar, M.Pd. rnasing-masing sebagai penguji. yang telah memberikan 
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bimbingan dan m01ivasi pada penulis. Tak lupa rasa tcrima kasih juga ,,enulis 

sampaikan kepada : 

I. Bapak Drs. Syawal Cullom. M.Pd. selaku Rektor Universi tas Negeri 

Mcdan dan Bapak Prof. Dr. Bclferik Manullang selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. serta semua staff yang telah 

memberikan fasilitas belajar selama penulis mengikuti perkuliahan di 

sekolah Pascasarjana Unive.rsitas Negcri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Badiran, M.Pd dan Bapak Dr. Sahat 

Siagian, M.Pd selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 

Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Med;m. 

3. Bapak dan lbu Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Ncgeri Medan 

yang telah membekali penu lis dengan ilmu, pengalaman dan kematangan 

berpikir. 

4. Bapak Kepala dan guru-guru madrasah Nurul Hikmah Tinjoan kecamatan 

Ujung Padang Simalungun yang telah membantu penulis mengumpulkan 

data dalam penelitian ini. 

5. Rekan-rekan Mahasis\\a Sekolah Pascasarjana Univers'itas Ncgeri Medan 

yang tclah banyak mcmberikan bantuan moral dalam penyelesaian 

perkuliahan dan penelitian ini. 

6. Dengan scgala kerendahan hati penulis mempersembahkan untaian tcrima 

kasih yang setinggi-tinsginya serta penghargaan yang setulus-tulusnya 

kepada Ayahanda Almarhum H. Muchtar Barus dan lbunda Tercinta Hj. 

Siti Aminah Sernbiring, begitu juga Ayah Mertua sekaligus juga Tuan 
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Guru penulis Bu)a Dr. Syckl1 Salman Da' im dan lbu Menua Rohani 

Silalahi atas segala do' a yang tulus dan ikhlas serta pengorbannn, bantuan 

baik moril maupun rnatcril. 

7. Selanjutnya rasa terirna kasih kepada lstri tercinta Nurhafu:ah, A.M<L yang 

telah banyak bersusah payah dan berkorban untuk keberhasilan ini, dan 

juga Ananda tcrsayang Nur Habni lndera Kamala Barus, semoga ananda 

kelak bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat 

mengerti betapa tingginya nilai ilrnu. 

8. Kakak sena adikku tersayang bersama istri dan suami serta anak-anaknya 

Robiyatul Adawiyah Barus I Dermawansyah Tarigan, Mahmuddin Barus, 

LC I Rini Astuti dan Siti Nurhayati Barus, A.Md I Drs. Ramlan Bintang. 

Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulisan tesis ini baik 

yang narnanya disebut maupun tidak, penulis mengucapkan tcrima kasih semoga 

segala kebaikan bapak, lbu dan saudarn sekalian rnendapat balasan kebaikan yang 

setimpal dari Allah SWT. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini masih 

jauh dari sempurna. Untuk itu penu lis memohon ICritik dan saran yang bersifat 

rnembangun dari semua pihak demi kesempumaan tesis ini. 

Akhirnya penulis berharap scmoga tesis ini ada manfaatnya terutama bagi 

penulis dan pembaca yang membutuhkannya. Am in. 
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