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5. Ibu Prof. Dr. Sumarsih, M.Pd, Ibu Prof. Dr Rosmawaty Harahap, M.Pd, dan 

Bapak Dr. Abdurrahman Adisaputera, M.Hum. selaku tim penguji yang telah 

memberi kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. 

6. Para dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama penulis 

menjalani pendidikan di Program Pascasarjana Unimed. 

7. Kepala Sekolah SMA Negeei 1 Langsa dan guru-guru pengampu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia beserta staf di SMA Negeri 1 Langsa yang telah 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.  

8. Seluruh instansi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

9. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan khususnya B1 Eksekutif 

yang membantu penulis dengan memberikan masukan dan semangat kepada 
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ayahanda Sulaiman Bangun, Ibunda Elda Yanti, S.E., adinda M.Aulia 

Rifangga Bangun, M.Fathan Farizi Bangun, beserta keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan dan kepada para sahabatku, Siti Nursah, S.H., Della 

Mailanda, Amd.Kep., S.Kes., Kusmahyuni, S.Sos.I., dan Ulfa Nadia, S.Kom. 

yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. 

Penulis telah berupaya dengan maksimal melakukan yang terbaik dalam 

penyelesaian tesis ini, tetapi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan 



v 
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