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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai 

syarat untuk memperoleh Gelar Pascasarjana Pendidikan pada Prodi Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Selain  persyaratan akademisi, Tesis 

ini merupakan ungkapan tanggung jawab penulis sebagai seorang akademisi 

melalui usaha penelitian ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

Apa yang dilakukan melalui penelitian ini mungkin belum mencapai hasil 

yang maksimal. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca 

sangat diharapkan. Semoga Tesis ini bisa memberi konstribusi terhadap khasanah 

pengetahuan dan semoga penelitian ini membantu kegiatan penelitian-penelitian 

relevan selanjutnya. 

Dalam menyusun Tesis ini, banyak sudah dukungan dan bantuan yang 

didapatkan. Untuk itu, rasa hormat dan ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

(1) Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., RektorUniversitasNegeri Medan, 

(2) Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., Direktur Pascasarjana Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan, 

(3) Prof. Dr. Rosmawaty Harahap, M.Pd., Ketua Prodi Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan sekaligus narasumber seminar dan sidang tesis, 

(4) Dr. Abdurahman Adisaputera, M.Hum., Sekretaris Prodi Bahasa dan 

Sastra Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, 

(5) Dr. Wisman Hadi, M.Hum., Dosen Pembimbing II, 

(6) Prof. Dr. Khairil Anshari, M.Pd., Narasumber seminar dan sidang 

tesis,  

(7) Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd., Narasumber seminar dan sidang 

tesis, 

(8) Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia, 
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(9) Kepala Sekolah, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XI MIPA, 

serta Pegawai Tata Usaha SMA Dharmawangsa Medan yang telah 

bersedia untuk berkerjasama demi kelancaran proses penelitian, 

(10) Siswa Kelas XI SMA Dharmawangsa Medan yang memiliki 

semangat dan antusias belajar yang tinggi, 

(11) Alm. Barkun Siregar, Almh. Masrona Harahap serta Abangda Rezi 

Eka Syahputra dan Kemal Fasah Siregar. 

(12) Sahabat seperjuangan Sondang Bulan Simanjuntak yang selalu 

memotivasi dan membantu untuk segera menyelesaikan tesis. 

(13) Kakak-kakak tersayang Warta Nila, Rani Sundari, Umi Nadrah, Dina 

Andriani, Siti Aisyah, Sri Suliani, Nuzul Laili, Bang Khairul Arif 

yang selalu mengingatkan agar segera menamatkan diri. 

(14) Seluruh rekan seperjuangan mahasiswa angkatan pertama, kedua dan 

ketiga serta seluruh mahasiswa pascasarjana Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan 

yang tak henti memberi motivasi dan informasi selama perkuliahan 

dan sampai saat ini. 

(15) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas dukungan doa dan motivasinya. Tanpa bantuan dan 

kemudahan-kemudahan yang diperoleh, tesis ini tidak dapat diselesaikan. Penulis 

tidak dapat membalas semua jasa, bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang 

diberikan kepada penulis, kiranya Allah yang akan membalas semuanya. 

Akhirnya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, pendidikan 

pada umumnya, dan pembaca pada khususnya. 

 

      Medan, Desember 2017 

      Penulis, 

 

 

      Titin Supraptina Siregar 


