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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT  yang telah memberikan rahmat

dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini untuk

mendapatkan gelar magister pendidikan pada program pascasarjana Universitas

Negeri Medan dengan judul “Interferensi Morfologi Bahasa Mandailing dalam

Tulisan Bahasa Indonesia dan Implikasinya untuk Pengembangan Bahan Ajar

Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas VII Madrasysh Tsanawiyah Swasta Al-

Azhar Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis dengan rasa bangga dan

hormat menyaampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. SyawalGultom,M.Pd.sebagaiRektorUniversitasNegeri Medan;

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Bornok

Sinaga, M.Pd. beserta seluruh jajaran administrasi di Program Pascasarjana

Universitas Negeri Medan.

3. Dr.Abdurrahman Adisaputera, M.Hum. sebagai ketua program studi

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga seluruh staf pegawai program

pascasarjana UNIMED yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas

belajar kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan program

pascasarjana di Universitas Negeri Medan.

4. Dr. Abdurrahman Adisaputera, M.Hum. sebagai Dosen Pembingbing I  dan

Prof.Dr.Hj. Sumarsih, M.Pd. sebagai dosen pembimbing II yang dengan

penuh kesabaran dan keiklasan membimbing penulis dalam menyelesaikan

tesis ini.

5. Dr. Syahnan Daulay, M.Pd. sebagai Dosen Penguji I, Dr. Wisman Hadi,

M.Hum. sebagai Dosen Penguji II, dan Dr. M. Oky Fardian Gafari, M.Hum.,

sebagai Dosen Penguji III yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan

kepada penulis selama menempuh pendidikan di program pascasarjana

UNIMED khususnya dalam proses penyeleaian Tesis ini.
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6. Bapak kepala sekolah, Mudir, guru Pengampu mata pelajaran bahasa

Indonesia dan seluruh guru yang ada di MTs Swasta Al-Azhar Tahalak Ujung

Gading Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah banyak membantu penulis

dalam pelaksanaan penelitian di lapangan serta seluruh siswa kelas VIIA

tahun pelajaran 2018/2019 yang menjadi populasi serta sampel dalam

penelitian ini.

7. Ucapan terimakasih dan ungkapan rasa bangga khusus penulis sampaikan

kepada oarangtua tercinta Ayahanda Awaluddin Sitompuldan Ibunda Rosida

Siregar yang telah banyak berjuang tanpa kata lelah demi terselesaikannya

kuliah ini, segala perjuangan yang tidak mengenal batas. Adik-adik, ete

Rosina Siregar, mama Godang, uda, tobang, abang, kaka, tulang dan seluruh

keluarga yang telah mendoakan, memberikan dukungan moral dan materi

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Pascasarjana

UNIMED. Semoga penulis bisa membahagiakan semua keluarga.

8. Ucapan terimakasih yang tulus terkhusus juga untuk suamiku tercinta yang

sudah banyak berkorban baik secara moral dan materi agar penyelesaian tesis

ini terwujud. Untuk putri kecilku Khadijah Ath-Thahirah, rasa sayang yang

dalamuntukmu, motivasi terbesarku dalam penyelesaian tesis

ini.Semogasemua per

9. Ayah dan Mama, abang/kaka ipar, adik ipar, maknyan, serta keluarga lainnya

yang banyak memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian tesis ini.

10. Terimakasih penulis sampaikan kepada adik-adik kosan terkhusus kepada

masripah dantetisiregaryang sudah banyak membantu penulis dalam

penyelesaian tesis ini. Adik binaan, mutia yang sudah banyak memberikan

bantuan dan masukan dalam penulisan tesis ini, serta miftah, tia, wilda, serta

adik-adik lainnya yang sudah memberikan bantuan atau masukan dalam

penyelesaian tesis ini.

11. Terimakasih juga untuk Bapak/Ibu Tata Usaha PPs rekan mahasiswa prodi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana

Universitas Negeri yang membantu penulis dengan memberikan masukan dan

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
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Akhirnya, penulis mengakui bahwa karya ini belum sempurna. tetapi

penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun

tata bahasa. Penulis berterima kasih untuk setiap kritik dan saran yang telah

diberikan demi kesempurnaan tesis ini. Maka penulis berharap semoga karya ini

dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Medan,    Oktober 2018

Penulis

Siti Jahria Sitompul


