
KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang 

memberi ilmu, inspirasi dan atas kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Negosiasi Berbasis 

Literasi Siswa Kelas X SMA Swasta Santa Lusia Tahun Pembelajaran 

2017/2018”. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan Gelar Magister Pendidikan pada program studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Penulis menyadari bahwa dalam peneyelesaian tesis ini, sangat banyak 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan 

ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Prof. Dr. Bornok, M.Pd, Direktur Pascasarjana Unimed. 

3. Dr. Abdurahman Adisaputera, M. Hum. ketua program studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4. Dr. Wisman Hadi, M, Hum, sekretaris Prodi Pps Unimed. 

5. Bapak Dr. Abdurahman Adisaputera, M.Hum, selaku pembimbing I yang 

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

6. Bapak Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan ilmu, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. 
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1. Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M. Pd. sebagai dosen penguji II, yang telah 

banyak memberikan kritikan dan saran demi perbaikan tesis ini kearah 

yang lebih baik. 

2. Bapak Dr. Syahnan Daulay, M. Pd. sebagai dosen penguji II, yang telah 

banyak memberikan kritikan dan saran demi perbaikan tesis ini kearah 

yang lebih baik. 

3. Bapak  Dr. M.Oky Fardian G, M. Hum. sebagai dosen penguji III, yang 

telah banyak memberikan kritikan dan saran demi perbaikan tesis ini 

kearah yang lebih baik. 

4. Suster Justini Simanjuntak, M. Pd. selaku Kepala Sekolah yang telah 

memberikan izin melakukan penelitian di sekolah SMA Swasta Santa Lusia 

Sei Rotan, serta Suster/Bapak/Ibu staff Tata Usaha yang telah banyak 

membantu selama dalam penelitian. 

5. Ibu Afrawati Ginting, S. Pd selaku guru Bahasa Indonesia di SMA Swasta 

Santa Lusia yang telah membantu dalam penelitian. 

6. Seluruh dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan para pegawai 

PPS UNIMED. 

7. Teristimewa buat Ibunda tercinta Resti Situmorang terima kasih atas kasih 

sayang, nasehat, materi, dan pengorbanannya hingga Penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

dengan baik. 

8. Buat kakanda Juliani Hutahaean, dan adik-adikku (Parulian Hutahaean, 

Claver Hutahaean, dan Agnes Mariana Hutahaean) tercinta atas segala 
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kasih, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan material yang 

senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis. 

9. Buat abangku Sriharjono Sihombing terima kasih atas nasehat dan 

dukungan serta bantuan berupa materi dan motivasi yang telah diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan magister ini sampai 

selesai. 

10. Sahabat-sahabat karibku khususnya Monalisa Sianturi, Dewi Agus Ginting, 

Nova Andarini, Visi Tampubolon, Yanida Buulolo, Munandar Yori, 

Bakhtiar Rivai, Rika Kartika terima kasih atas motivasi serta semangat 

untuk terus berjuang hingga tesis ini terselesaikan dengan baik. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Pps Unimed khususnya semester IV (A 

reguler) terima kasih atas motivasi serta semangat untuk terus berjuang 

hingga tesis ini terselesaikan dengan baik. 

12. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu.  

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh Allah. Akhirnya besar harapan penulis, bahwa 

temuan dalam penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan 

khususnya pada sekolah SMA Swasta Santa Lusia. 

        Medan,      Mei  2018 

        Penulis 

 

                FERONIKA HUTAHAEAN 

NIM 8166191005 
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