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KATA PENGANTAR 
 

Puji  dan  syukur  penulis  sampai kan  kehadirat  Allah  Swt.  Atas  berkat 

rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis 

yang berjudul "Interferensi Leksikal Bahasa Hoklden dalatu Bahasa Indonesia 

Ragam  Tulis oleh Siswa Etnis  Tionghoa Kelas VI  SD Swasta Perguruan 

Buddhis Bodhicitta Medan dan Strategi Penanggulangannya". 
 

Tesis  ini  disusun  untuk  menjadi  syarat  seminar  hasil  dan  Ujian siding 

dengan tujuan memperoleh gelar magister pendidikan pada program pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Rasa  bangga  dan  ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Dr. 

Wisman  Hadi,  M.Hum.  dan Dr.  Syahnan Daulay,  M.Pd. sebagai  dosen 

pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis 

dalam  menyelesaikan  tesis  ini.  Terima  kasih  saya  ucapkan  kepada  para  

dosen penguji  (narasumber)  saya Dr.  Abdurahman  Adisaputera, M.Hum , Dr.  

M.  Oky Fardian  Gafari, S.Sos., H.Hum., dan Dr.  Malan Lubis, M.Hum.  yang 

senantiasa memberikan masukan yang terbaik untuk kemajuan tesis saya. 

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang 

teristimewa dan penghargaan kepada: 

1. Prof.  Dr.  Syawal Gu!tom, M.Pd. Rektor Universitas  Negeri  Medan  beserta 

para pejabat dijajaran civitas akademika Universitas Negeri Medan. 

2. Prof. Bornok Sinaga, M.Pd. Direktur Program Pascsasarjana Universitas 

Negeri Medan beserta Wakil Direktur beserta seluruh staf yang telah 

memberikan fasilitas dan pelayanan admi nistrasi dengan baik . 
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3.  Dr.   Abdurahman   Adisaputera,   M.Hum.   Ketua  Program   Studi  Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Wisman Hadi, M.Hum. selaku 

sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan seluruh Bapak 

Ibu dosen yang telah memberikan  motivasi serta membekali  penulis dengan 

ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

4.  Brahmaputra,  S.S, M.Pd.B.  selaku  kepala  sekolah  SD  Swasta  Perguruan 

Buddhis  Bodhicitta  Medan,   yang  telah   memberikam  izin  serta  bantuan 

kepada penulis dalam proses pengum pulan data penelitian ini. Serta seluruh 

siswa,  staf  dan  para guru  yang  bersedia  membantu  penulis  dengan  ikhlas 

demi menyempurnakan tesis ini. 

5.     Ucapan terima kasih yang tulus dan tiada terhingga kepada kedua orang tua 

kandung  penulis  Ayahanda  Aim. Samsu l  Wijaya  dan  Ibunda  Aslimah  

Br. Sitepu   yang   pastinya   selalu   mendoakan   penulis   untuk   kebaikan   

dan kelancaran penulis dalam segala hal. 

6.  Kedua  mertua  saya  Ayahanda  Aim.  Kartiman  dan  Ibunda  Hj.  Sihol  Br. 

Tumangger yang selalu mendukung penulis  untuk menyelesaikan tesis ini. 

7.  Terima  kasih  penulis sampaikan  kepada  suami Wibisono,  S.E.  yang  

selalu sabar dan pengertian untuk membantu penulis dalam segala haL Ziggi 

Rahagi Kastara  yang  menjadi  penyemangat   penulis.  Semoga  menjadi  

anak  yang soleh dan sukses. 

8.  Kakak  dan adik-adik  penulis  baik yang kandung  maupun yang  ipar terima 

kasih atas dukue.gan ka lian semua. Semoga  kalian bisa mengambil  hal  

yang positif dari penulis  A min. 
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9.    Terima kasih untuk teman-teman almamater B-1 Eksekutif2015 Pendidikan 

Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  yang  sudah  membantu  penulis  untuk 

mendapatkan    informasi    apapun   tentang   akademik.   Terima    kasih   

atas perhatian dan bantuan kalian sem ua baik dari segi moral maupun moril. 

 
 
 

Medan,  Januari 2019 
 

Penulis, 
 
 
 
 
 
 
Kiki Rizki Ananda 


