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KATA  PENGANTAR 

 

      Puji syukur penulis  ucapkan kehadirat Allah Swt., Tuhan seru sekalian alam, 

berkat petunjuk dan pertolongan-Nya penulis  dapat menyelesaikan  tesis ini 

sesuai dengan yang diharapkan.  Shalawat bertangkai salam semoga senantiasa 

tercurah atas Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa ummat manusia 

menuju peradaban yang mulia. 

     Penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang memberikan 

bantuan kepada penulis sehingga laporan penelitian ini dapat disajikan sedemikian 

rupa. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada:  

1. Dr. Wisman  Hadi,  M.Hum. dan Prof.Dr.  Sumarsih, M.Pd. yang telah  

mencurahkan ilmu dan pengetahuan serta telah membimbing penulis 

dengan segenap hati sehingga tesis ini  dapat  diselesaikan  dengan baik.  

2. Ibunda   Prof.  Dr. Rosmawaty  Harahap,  M.Pd. selaku ketua Prodi Bahasa 

dan Sastra Indonesia, dan juga sebagai  dosen penguji, yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak penulisan 

proposal sampai penulisan tesis ini selesai. 

3. Bapak Prof. Dr. Amrin Saragih, M.A.,Ph.D. dan Bapak Dr. Abdurahman 

Adisaputra, M.Hum. selaku dosen penguji dalam penulisan tesis ini. 

Penulis insyaallah akan senantiasa mengingat dan mengamalkan  masukan, 

arahan dan bimbingan dari Bapak-bapak.  Semoga jasa dan  budi   baik 
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Bapak-bapak dan Ibu-ibu, akan mendapat balasan yang lebih baik dari 

Allah SW. 

4. Bapak Susianto, S.Pd., M.Si. selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Binjai, 

yang telah  memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut, dan telah  memberikan banyak kemudahan kepada 

penulis selama perkuliahan dan penelitian ini berlangsung. 

    5. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa S2 Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Negeri Medan khususnya angkatan pertama, semoga 

kebersamaan yang terjalin selama merajut ilmu di UNIMED dapat menjadi 

bekal pengabdian bagi bangsa dan negara. 

               Penulis menyadari bahwa tesis ini masih membutuhkan perbaikan dan 

penyempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 

pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kalam semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi siapa saja yang bersedia 

membacanya. Amin.  

Medan,   23  Juni 2016 

Penulis, 

 

 

 

Dra. Efriwaty  Saragih 

 

 

 

 


