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l'uji dan Syukur pen ulis sampaikan kch adiran Allah SWT, dimana telah
rnemberikan rahmad dan hidayahnya sehingga pcnulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Tcsis ini dimaksudkan untu k mernenuhi

sebahagian

persyaratan meperoleh gelar

Master Pendidikan program Study Pcndidikan, program Pascasarjana universitas N~eri
medan, dengan judul " pengaruh Metode Pembelajaran dan Kreatifitas terhadap Hasil
Bclajar Bahasa lnggris membaca Dari Siswa SM A Negeri I Air Putih Kabupaten
Asahan".
Dalam mcnyclcsaikan tcsis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai
pihak yang dischabkan kurangnya pcngetahuan, ilmu, waktu dan dana penul is miliki.
Okh karcna itu pcn ulis mcngucapkan tcrirna kasih kcpada Bapak Dr. Mukhtar, M.Pd
dan Bapak Dr. Binsar Panjaitan. M.Pd selaku dosen pcmbimbing yang dengan sabar dan
pcnuh pcrhatian dalam mcmhcri arahan, birn bi ngan, motivasi serta meluangkan
waktunya kcpada pcnulis scjak awal pcrkuliahan hingga pcnyclcsaian tcsis ini. Kcpada
kctiga narasumhcr : Prof. Dr. lla run Sitompul, M. Pd., Dr. Julaga Siturnorang M.Pd:>
dan Dr. Busmin Gurning. M.Pd yang tela h mcmheri rnasukan dan korcksi untuk
pcrbaikan tcsisi ini, scrta kcpada scluruh bapak dan ibu doscn yang dengan ketulusan
hali tdah mcmbcrikan

p~: n gctahuan

mcncmpuh pcndidikan di Program
1\L·-.cmpatan ini j11ga

dan ilmunya kcpada penulis selama penulis
Pascasa~jan a

p~:nt!lis m~:n yampaikan

Universitas Negcri Medan. Pada

uca pan tnima kasih kcpada:

Perttmu1 : Rektor l Jniver\ita-; Ncgcri Mcdan. Dircktur Program Pascasarjana

IJnivcrsitas Ncgni Medan. para a!-.iskn dircktur, Kct ua, dan Sckretaris Program Studi
Tcknologi Pcndidikan. para staf administrasi dan birokrasi Program Pascasarjana
l Jniv~:rsitas Ncgni tvktlan yang banyaka mcmbcrikan bantuan untuk kclancaran studi
dan

pc~tyc lcsaian t(~sis

ini.

Ketlua : Kcpala Dimss PcntlidiK:an dan Pcng<uaran Kabupaten Asahan, Cabang

Dinas Pcndidikan dan Pcngajaran Air Putih serta scluruh staf pegawai yang telah
mcmbcri izin pcnclitian kpcada pcnulis. Bapak Drs.Soeharto selaku Kepala Sekolah
SMA Ncgcri I Air putih yang hanyak mcmberi bantuan bcrupa perhatian dan izin

penclitian kcpada pcnulis. Begitu pula dengan Bapak lshaq, S.Pd scbagai salah satu staf
pengajar bidang studi Bahasa lnggris SMA Negeri I yang telah memberikan arahan dan
masukan tcrhadap penclitinn in i. Scrta se luruh siswn SMA Negeri I Air Putih yang

rncnjadi populasi dan sampcl ini.
Ketiga : Kepada Al m.Ayahanda Ridwan Sadali dan Jbunda Rohana atas segenap

sema ngat, dorongan, perhat ian dan doa yang tela h diberikan sejak kanak-kanak hingga

l

kini khususnya dalam mcnyclesa ikan __eenel itian ini. TidakJ upa pula kepada kakanda Sri
winingsih dan para Adinda lskandan dan lndra tang tclah banyak memberikan dukungn
bcrupa tenaga, doa dan moril
Keempat : Rekan -rckan rnahasiswa Pascasarjana program Studi Teknologi

1\:ndidikan Universitas Ncdgeri Medan angkata n VII kelas Eksekutif yang telah
hcrs:una-sama s.tling asih, asuh scrta berbagi suka dan duka sclama perkuliahan.
Kira nya scluruh pcrhatian, kcbaikan dan hant uan y< ng tela h diberikan kepada
pcnulis mcnjadi amal kc haji kan scrata scmoga mcndapat halasan kcpada Allah SWT
diakh ir kclak nanti.

Akh'rn~t pcnulis rncngak ui bahwa tulisan ini masih jauh dari

kcsem purnaan. Dan pcnu lis juga sadar bahwa scmua ini dapat diselesaikan bukan
karcna kckuatan scndiri. narnun karena kernurahan allah

swt kepada penulis.

Scrnoga tulisan ini hcnwtn fitat dan dapat menarnbah khasanah pernikiran bagi
yang rnc mbacan\ a, dan sccara kusus hagi dunia pcndidikan.

Medan,
Pcnulis
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