
KATA PENGANTAR 

Puji syukur senatiasa penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang selalu 

memberikan taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini dengan judul "PENGARUH STRA TEGI PEMBELAJARAN DAN GAY A 

KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS SISWA SMP 

NEGERI 4 BAHOROK LANOKA T". Tesis ini merupakan sebahagian dari 

pemenuhan persyaratan dalam meraih gelar Magister Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, 

baik bantuan moril maupun materil, untuk semua itu penulis tidak dapat membalasnya, 

semoga menjadi suatu amal ibadah ikhlas dan kiranya semoga mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin ya robbal alamin. 

Ucapan terima kasib dan penghargaan yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan 

kepada Bapak Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Julaga 

Situmorang, M.Pd selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan 

pikiran dalam memberikan bimbingan dan araban kepada penulis guna menyelesaikan 

tesis ini, ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. 

Muhammad Badiran M.Pd, Bapak Prof Dr Abdul Hamid K, M.Pd, dan Bapak Dr. 

Busmin Gurning, M.Pd sebagai penguji yang telah dengan sabar dan sangat teliti 

memberikan masukan, araban, motivasi dan juga dorongan pada penulis dalam tahapan 

penyelesaian penulisan tesis ini. Juga tak lupa rasa terima kasih penulis sampaikan 

kepada; 

I. Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Direktur Program Pascasarjana, 

serta semua staff yang telah memfasilitasi selama berlangsungnya perkuliahan di 

program pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd selaku ketua program studi dan Bapak 

Dr.Sahat Siagiaan M.Pd sebagai sekretaris, juga kak Noni di sekertaiat Program 

Studi Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak dan lbu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang 

telah membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan serta 

pemahaman baik dalam berfikir maupun bertindak. 

4. Bapak Kepala dan seluruh guru-guru SMP Negeri 4 Bahorok yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Termulia ayahanda Warno dan ibunda Mariani. Atas segala do'a yang tulus dan 

ikhlas yang telah dimohonkan demi kesuksesan periulis. 

6. Rekan dan rekanita, Laila, Nita, Linda, Yuni, dan juga yang lainnya Sofyan, 

Julkifli.S, Andi, Budi, Tobing, Misnan, Boiman, dan terkhusus buat Robi Rezki 

M.Pd yang telah begitu banyak memberikan berbagai bantuan kepada penulis, 

semoga Allah SWT melindungi dan memelihara persaudaraan kita semua. 

Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulisan tesis ini baik yang 

namanya tertulis maupun yang tidak tertulis, penulis ucapkan terima kasih semoga 

segala kebaikan bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian menjadi catatan amal bagi 

tiap pribadi dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini masih perlu 

perbaikan dalam rangka penyempumaan, oleh karenanya kritik, saran yang sifatnya 

membangun sungguh sangat diperlukan. 

Akhimya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bukan hanya kepada 

penulis tetapi juga kepada pembaca yang membutuhkannya, Amin. 

Medan, 16 Februari 2009 
Penulis 

BAMBANG A GUST ANTO 
NIM 061188230026. 
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