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PRAKATA 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt sehingga saya dapat 

menyelesaikan pembuatan tesis ini dengan baik. Sholawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad saw karena berkat beliau kita berada di dunia ini dengan petunjuk dan 

arah yang tepat menuju kepada jalan lurus yang diridhoi-Nya.  

Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada : 

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

beserta staf jajaran civitas akademika unimed. 

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan beserta Asisten Direktur, dan semua staf yang 

telah memberikan pelayanan administrasi yang baik. 

3. Dr. Abdurahman Adisaputera, M.Hum., selaku Ketua Prodi Pendidikan 

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

Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4. Bapak Dr. M. Oky Fardian Gafari, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan 

Bapak Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

membimbing dan mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan tesis ini. 

5. Ibu Hj. Fauziah Hasibuan, S.Pd, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 

16 Medan yang telah memberikan izin melakukan penelitian, dan segenap 

staf yang membantu dalam kelancaran proses penelitian, yakni Bu Sarah, Bu 

Evi, Bu Fitria. 

6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Reflin Rambe 

dan Ibunda Syarifah Lubis, S.Sos., juga kepada adik saya Najwa Syifa Aina 
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Rambe, yang telah memberi semangat dan motivasi untuk saya dalam proses 

pembuatan tesis ini. 

7. Kepada seluruh rekan-rekan yang membantu terutama anak reguler A 

angkatan 2016, juga kepada seluruh mahasiswa pascasarjana yang membantu 

dan memberi semangat dalam pembuatan tesis ini. 

8. Kepada semua pihak yang terlibat dan tak dapat penulis sebutkan satu per 

satu yang telah memberikan bantuan material maupun moral pada penulis. 

 

 Akhir kata, semoga dengan hadirnya tesis ini dapat memberikan manfaat 

kepada dunia pendidikan khususnya pada bidang studi pendidikan dan bahasa 

indonesia, juga untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal serupa 

maupun sebagai referensi penelitian lanjutan. Sekian dan Terima Kasih. 

Wassalam. 

Medan,   Januari 2019 
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