
KATA PENGENTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

selalu melimpahkan rahmatNya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam proses penyelesaian tesis ini penulis banyak menghadapi kesulitan dan 

kendala, namun berkat arahan dan motivasi dosen pembimbing, narasumber dan 

para sahabat akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan yang 

diberikan menjadi amal ibadah bagi mereka dan mendapat balasan kebaikan dari 

Allah. Ucapaan terima kasih yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan kepada 

Bapak Dr. Abdurrahman Adisyaputra, M.Hum, selaku pembimbing I, dan Bapak 

Prof. Amrin Saragih, M.A., P.hD. selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada penulis. Ucapan 

terima kasih juga kepada Ibu Prof. Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd, Prof. Dr. 

Rosmawati Harahap, M.Pd, dan Bapak Dr. Oky Fardian Gafari, M.Hum sebagai 

narasumber yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis dalam penyempurnaan penulisan tesis 

ini.  

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih pada 

penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku direktur pascasarjana 

universitas negeri medan, beserta semua staf yang telah memberikan 

fasilitas dan pelayanan atministrasi dengan baik. 
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2. Ibu Prof. Dr. Rosmawaty Harahap, M.Pd., selaku ketua Prodi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Abdurrahman Adisyaputra, 

M.Hum., selaku sekretaris Prodi Bahasa dan Satra Indonesia dan seluruh 

Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan motivasi, serta membekali 

penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

3. Kepala sekolah SMA Budi Agung Medan, yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian, dan para guru SMA Budi Agung Medan yang 

memberikan waktu dan pemikiran sebagai pengamat. 

4. Khususnya kepada orang tua saya tercinta Op. Kesya Aulia Tumanggor 

dan Op. Kesya Aulia Barasa, dan seluruh keluarga yang memberikan 

dukungan kepada saya baik secara moral ataupun material. 

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kelemahan tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan sumbangan 

pemikiran maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaannya. Terlepas dari 

kelemahan dan kekurangan yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi 

pengembangan pemdidikan. 

 

Medan, 15 Agustus 2016 

       Penulis   

  

       Emianna Tumanggor 
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