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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan  tesis yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Teks Negosiasi Berbasis Multimedia Interaktif SMK Tritech Informatika 

Medan”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dosen 

pembimbing tesis I, Bapak Dr. M. Oky Fardian Gafari, M.Hum., dan dosen pembimbing tesis 

II, Bapak Dr. Wisman Hadi, M. Hum., yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Syahnan 

Daulay, M.Pd., Ibu Prof. Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd., Ibu Evi Eviyanti, M.Pd., dan Bapak 

Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd., selaku narasumber yang telah banyak memberikan kritik 

dan saran untuk perbaikan tesis ini.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

bersama para pejabat di Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan 

3. Bapak Dr. Abdurrahman Adisaputera, M.Hum., selaku Ketua Prodi 

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

selaku sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta 
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Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi 

kepada penulis. 

4. Bapak Prof. Efendi Napitupulu, M.Pd., Bapak Mursid, M.Pd., Bapak Prof. 

Amrin Saragih, MA., Ph.D., selaku validator yang telah mengoreksi, menilai 

dan memberikan saran perbaikan terhadap bahan ajar yang dikembangkan 

penulis. 

5. Bapak Drs. H. Zulhanif, M.M., Selaku Kepala SMK Tritech Informatika 

Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

6. Teristimewa Ayahanda Riyanto, Ls, dan Ibunda Ida Mahayanti Harahap, 

S,Pd., yang telah dengan tulus memberikan doa dan dukungan baik moril 

maupun materil kepada penulis. 

7. Rekan-rekan yang membantu menyelesaikan Bahan Ajar ini, Laila Safira dan 

M. Teguh Prayudi, terima kasih sudah bersedia direpotkan dan meluangkan 

banyak waktu serta sumbangsih pemikiran. 

8. Sahabat Pejuang Tesis Wan Anisa Maulidya Baros, Vivi Hardiyanti, Ardina, 

dan kawan-kawan yang telah lebih dulu menyelesaikan perjuangannya 

Ameliya Fultami, Astriana, dan seluruh kawan-kawan DikBin II-B, yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat terlupakan, terima kasih 

untuk persahabatan dan kekeluargaan yang begitu manis, semoga kelak kita 

tetap dapat menjaga hubungan baik ini. 

9. Keluarga Besar SMK Tritech Informatika, rekan sejawat para pengajar, siswa-

siswi dan para alumni (Annisa Ananda, Indah Astri Wahdani, Ihza Haliza, 

Putri Shania Bilqis, Ghina Mazaya, dan Dinda Tarisa) serta seluruh siswa dan 

alumni yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah banyak 
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membantu dalam penyelesaian bahan ajar dan memberikan semangat dan 

dukungan moril tak terhingga kepada penulis. 

10. Keluarga besar X- Community, Putri Yanti, Lia Winni, Widya Syahputri, 

Jayanti Maharani dan rekan lainnya yang dengan sangan konsisten 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sekalipun terbentang jarak 

yang cukup jauh, terima kasih kawan-kawan. 

11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak mampu 

disebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan akan dibalas Allah SWT 

dengan kebaikan pula. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini 

dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Terimakasih sekali lagi penulis 

ucapkan kepada seluruh pihak atas bantuannya, semoga Allah senantiasa 

melimpahkan berkah kepada kita semua. 

Medan, Juni  2019 

Penulis 

 

 Tri Andini Ayuningtyas 


