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KATA PENGANTAR  

 

Alhamdulillahirabbila’alamin.  

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena 

dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar akademik 

Magister Pendidikan (M.Pd.). Shalawat dan salam juga penulis panjatkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada 

ummat berupa Al-Qur’an dan Hadist. 

Tesis ini berjudul “Kontribusi Strategi Membaca dan Penguasaan 

Kosakata terhadap Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris Siswa 

Kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”, ditulis 

dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.  

Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga, saya sampaikan 

kepada:  

1. Bapak Prof. Drs. H. Zainil, M. A., Ph. D. dan Prof. Dr. M. Zaim, M. 

Hum. selaku Pembimbing I  dan II, yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan dan pelajaran yang berarti sehingga saya dapat 

menyelesaikan penelitian ini.  

2.  Bapak Prof. Dr. H. Mukhaiyar, M. Pd. selaku Direktur Program 

Pascasarjana UNP, kontributor dan penguji yang telah banyak  

memberikan masukan demi sempurnanya penelitian yang penulis 

lakukan. 

3.  Bapak Drs. Rusdi, M. A., Ph. D. dan Dr. Maizuar, M. Pd. selaku 

kontributor dan penguji yang telah memberikan berbagai masukan dan 

kemudahan sehingga penulis dapat  menyelesaikan tesis ini.  

4. Para staf, karyawan/wati perpustakaan dan tata usaha yang telah 

membantu kelancaran administrasi penulisan tesis ini. 
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5. Isteri (Khairanis) dan anak-anak (Lucy Yestisia dan Rana Naisia) yang 

telah memberikan dukungan dan dorongan untuk dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Padang yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material. 

Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu, semoga jerih payah dan dukungannya mendapat 

imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna. Untuk 

itu penulis berharap adanya kritikan dan saran demi kesempurnaan tesis 

ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi dunia akademis dan kita semua.  

Terima kasih. 

 

Padang,      Juli 2006  

                       Penulis 
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