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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi 

ini merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Unimed. 

Disamping persyaratan akademis, adalah juga ungkapan tanggung jawab penulis 

sebagai seorang akademis, melalui usaha penelitian ilmiah yang diharapkan 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Apa yang penulis lakukan ini mungkin belum mencapai hasil yang 

maksimal, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat 

diharapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi konstribusi terhadap khasanah 

pengetahuan, dan semoga penelitian ini membantu terhadap kegiatan penelitian-

penelitian relevan selanjutnya. 

Banyak sudah dukungan dan bantuan yang penulis dapatkan dalam 

menyelesaiksan skripsi ini. Tanpa bantuan,dukungan, dan kemudahan-kemudahan 

yang diperoleh, sulit kiranya penulis menyelesaikan tugas ini. Untuk itu, rasa 

terhormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 

 Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri   Medan. 

 Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan. 

 Dr. Rosmawaty, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, dan Bapak Dr. Wisman Hadi, M.Hum., selaku Ketua Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Drs. Malan Lubis, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. 

Mutsyuhito Solin, M.Pd., selaku Dosen Penasehat Akademik, dan Bapak 

Ibu Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Kepala Sekolah dan Guru MAN I Medan yang telah banyak memberikan 

kemudahan dalam mengumpulkan data penelitian 

 Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ayahanda terkasih Alm, 

Haryono dan Ibunda tercinta Lilik Sumarni S.Pdi serta abang, kakak dan 
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adikku (Muhammad Handika, Herman Syahputra S.Pd, Lidya Nurvita S.E, 

Rizky Nurhani, Hafiz Fadhilla) dan abangda Ariestian Krissa A.Md dan 

seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan motivasi agar 

penulis dapat menyelesaikan studi di FBS Unimed 

 Teman-teman seperjuanganku Ekstensi B Herera, Dara Syahada, Ria 

Mustika, dan seluruh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

stambuk 2008 

Semoga semua bantuan, dukungan dan kemudahan-kemudahan yang 

Bapak dan Ibu berikan menjadi amalan dan mendapat balasan yang setimpal dari 

Allah SWT, amin. 
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