
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian 

yang berjudul perbedaan peningkatan prestasi belajar bahasa inggris melalui 

pendekatan kooperatif pada kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu 

Atap Bumijaya Lampung Utara untuk tahun Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat di selesaikan berkat dukungan dan 

bantuan berbagai pihak.  Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 

 

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Haryanto, M.S sebagai Rektor Universitas 

Lampung 

2. Prof. Dr. Sujarwo, M.S sebagai Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Lampung 

3. Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

4. Dr. Herpratiwi, M.Pd sebagai Ketua Program Teknologi Pendidikan, yang 

telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan Tesis 

5. Prof. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., P.hD sebagai pembimbing I yang 

dengan penuh kesabaran menuntun hingga terselesaikannya penulisan tesis 

ini 



6. Drs. Eko Suyanto, M.Pd sebagai pembimbing II yang dengan pennuh 

kesabaran menuntun hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini 

7. Drs. M. Sukirlan, M.A sebagai pembahas proposal penelitian yang telah 

banyak memberikan masukan pada desain pembelajaran kooperatif 

8. Dr. Sulton Djasmi, M.Pd sebagai pembahas hasil penelitian yang telah 

banyak memberikan masukan dan saran pada pengembangan desain 

pembelajaran kooperatif 

9. Dr. Riswanti Rini, M.Si sebagai pembahas hasil penelitian dan anggota 

penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran pada 

pengembangan desain pembelajaran kooperatif 

10. Juliyadi Rusydi sebagai Pembina yayasan di tempat saya bekerja yang 

telah memberikan izin belajar lanjut sekolah 

11. Bariyah, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Bumijaya 

yang telah memberikan izin belajar  dan sekaligus izin penelitian 

12. Keluarga saya yang telah dengan sabar menunggu dan memberikan 

dukungan dan semangat agar dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini 

13. My beloved yang telah memberikan semangat dan dukungan selama dalam 

perkuliahan dan penulisan ini 

14. Seluruh rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan, dorongan serta 

bantuan dalam penulisan 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini 

 

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karna itu kritik dan 

saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.  Semoga 



semua bantuan yang telah di berikan menjadi amal soleh di sisi Allah SWT.  Dan 

semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan. 

 

 

Lampung Selatan, Agustus 2015 

 

Penulis 

 


