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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis 

dengan judul nilai-nilai budaya dalam antologi cerpen “Sampan Zulaiha” dan 

Kebermanfaatannya sebagai Bahan Bacaan Sastra di SMA”.  

Penyusunan tesis ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Namun, seperti kata pepatah ”tak 

ada gading yang tak retak” mungkin masih ada kesalahan atau kekurangan yang 

terdapat di dalam tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan tesis ini.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga 

tesis ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan 

kepada yang terhormat: 

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

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. 

Bornok Sinaga, M.Pd. 

3. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Abdurahman Adisaputra, 

M.Hum. 
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4. Pembimbing tesis Bapak Dr. Syahnan Daulay, M.Pd. selaku dosen 

pembimbing I dan kepada Bapak Drs. Malan Lubis, M.Hum. selaku dosen 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.  

5. Narasumber seminar,  Ibu Prof. Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd., Bapak Dr. M. 

Oky Fardian Gafari, S.Sos,M.Hum, dan Bapak Dr. Wisman Hadi, S.Pd. 

M.Hum. yang telah memberikan masukan hingga terselesaikannya tesis ini. 

6. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan atas ilmu pengetahuan, 

motivasi, dan juga nasihat-nasihat yang membentuk karakter penulis hingga 

menjadi lebih dewasa. 

7. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan  yang telah memberikan izin 

penelitian, serta guru-guru dan siswa yang bersedia menjadi narasumber 

dalam penelitian ini. 

8. Kedua orang tua yang tercinta, Ahmad Zaini Lubis dan Zuraidah, S.Pd, M.Pd. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap kasih sayang dan dukungan 

yang telah diberikan. Semoga Tuhan menyertai dan memberikan kebahagiaan 

yang bertambah-tambah kepada kita semuanya. 

9. Adik saya Chairul Adillah Lubis dan Siti Khaliza Lubis. Terima kasih telah 

menjadi saudara yang baik dan terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan 

semangat yang diberikan. 

10. Buat teman-teman saya angkatan tiga kelas A2 reguler jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Khususnya teman yang selalu 
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menemani dan memberi masukan kepada saya Wulandari Anwar, Rahmi 

Zanatika, dan Agus Putra Ardinata Sitepu. 

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan 

dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. 

Semoga Tuhan memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan 

yang diberikan. Penulis juga berharap penelitian yang telah dilakukan dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam kajian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 
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