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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul Kualitas Soal yang dibuat 

Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 27 Medan ini dapat diselesaikan.  

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Selama menyelesaikan tesis ini, 

penulis banyak mengalami kendala, baik fisik, maupun psikis. Namun, berkat 

usaha, doa, dan motivasi dari berbagai pihak tesis ini dapat diselesaikan. 

Rasa bangga dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. 

Wisman Hadi, M. Hum. dan Dr. Marice, M. Hum. sebagai dosen pembimbing 

yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasusmber I Dr. 

Abdurahman Adisaputera,  M. Hum., narasumber II Dr. Syahnan Daulay, M.Pd., 

dan narasumber III Prof. Dr. Khairil Ansari, M. Pd.  yang senantiasa telah 

memberikan bimbingan, saran, dan kritikan untuk perbaikan tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak 

yang teristimewa berikut ini. 

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

beserta para pejabat dijajaran civitas akademika Universitas Negeri Medan. 
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2. Prof. Bornok Sinaga, M. Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan berserta wakil direktur dan seluruh staf yang telah 

memberikan fasilitas dan pelayanan administrasi dengan baik. 

3.  Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Universitas Negeri Medan Dr. Abdurahman Adisaputera, M. Hum. 

dan Dr. Wisman Hadi, M. Hum. dan seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah 

memberikan bekal dan motivasi penulis dengan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman.  

4. Kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta guru Mata Pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP Negeri 27 Medan yakni Dra. Sawalina, 

Farida Siagian, S. Pd., Susilawati Salabi, S. Pd., Dina Noviana, S Pd. dan 

lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih penulis 

ucapkan karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di 

sekolah ini dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis 

dalam pengumpulan data penelitian tesis ini. 

5. Ucapan terima kasih yang tulus dan tiada terhingga kepada Ayahanda Fadlan 

dan Ibunda Sriana yang yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan 

menghibur penulis dalam suka maupun duka selama penyusunan tesis ini. 

Semoga cinta kasih serta lelah Ayahanda dan Ibunda dibalas Allah Swt 

dengan penuh kemuliaan.  

6. Kepada Bapak Dr. T. Suhaimi, S. H., M. Hum. terima kasih yang tak 

terhingga penulis ucapkan untuk segala bentuk motivasi, dukungan, dan 
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bahkan telah menjadi contoh teladan bagi penulis dalam pencapaian 

pendidikan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan keluarga. 

7. Terima kasih kepada kedua adik penulis Sastra Deva dan Sastra M. Hafiz atas 

do’a dan dukungannya selama ini, semoga kedepannya pencapaian kalian 

bisa jauh lebih baik dan membanggakan. 

8. Seluruh sahabat khususnya kepada Muhammad Khairunsyah dan Kiki Rezeki 

Ananda yang senantiasa selalu membantu, memotivasi, menemani penulis di 

saat suka maupun duka, memberikan saran, dan kritikan kepada penulis 

selama kegiatan perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.  

Penulis telah berupaya maksimal agar tesis dapat dikerjakan dengan baik. 

Namun, penulis memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan sehingga sangat 

mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak 

demi kesempurnaan tesis ini. Akhirulkalam, semoga tesis ini bermanfaat bagi 

pendidik, peserta didik, dan seluruh kalangan masyarakat. 
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