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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan sebesar-besarnya yang paling utama pada 

sang Kekasih hati, yang Termaha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, Allah SWT, yang karena atas rahmat-Nya, cinta-Nya dan anugerah-

Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah tesis dan 

digunakan sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar magister di 

Universitas Negeri Medan. 

Setelah proses yang panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat 

terselesaikan. Adapun judul tesis ini adalah “Pengembangan Media Komik 

pada Pembelajaran Teks Fiksi di Kelas IV SDN 101903 Bakaranbatu 

Kecamatan Lubukpakam”. 

Penulis menerima banyak bimbingan, masukan, dan dukungan dari 

berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana 

mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes., selaku rektor Universitas Negeri Medan 

yang dengan baik memprogram, membina, dan membimbing seluruh 

mahasiswa sehingga dapat menghasilkan lulusan universitas yang unggul. 

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

Syahyar, M.S., M.M., selaku Wakil Direktur I, dan Dr. Darwin, M.Pd., selaku 

Wakil Direktur II. 

3. Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., selaku ketua prodi Pendidikan Dasar dan Dr. 

Daulat Saragi, M.Hum., selaku sekretaris prodi Pendidikan Dasar yang 
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kebijakannya sudah membantu kelancaran penulis dalam mengikuti 

perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini. 

4. Dr. Wisman Hadi, S.Pd., M.Hum., dan Dr. Daulat Saragi, M.Hum., selaku 

pembimbing I dan pembimbing II tesis yang tidak pernah lelah membimbing 

dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam proses 

pembuatan tesis ini menjadi sebaik mungkin. 

5. Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd., selaku penguji I, Dr. Abdurrahman Adisaputra, 

M.Hum., selaku penguji II, dan Dr. R Mursid, M.Pd., selalu penguji III yang 

memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

6. Sumarti Ningsih, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101903 

Bakaranbatu, Lubukpakam yang dengan senang hati menerima penulis untuk 

melakukan penelitian dan memberikan segala kemudahan dalam 

menyelesaikan proses penulisan ini. 

7. Guru Kelas IVA dan IVB SD Negeri 101903 Bakaranbatu kecamatan 

Lubukpakam, Rumintang Siahaan, S.Pd., dan Yani Zeplin Situmorang, S.Pd., 

yang banyak memberikan masukan dalam mendukung proses pembelajaran 

sehingga dapat berlangsung dengan baik. 

8. Seluruh guru dan staf berserta seluruh siswa kelas IV SD Negeri 101903 

Bakaranbatu kecamatan Lubukpakam yang menerima kehadiran penulis 

dengan baik dan membantu kelancaran penelitian ini. 

9. Keluarga di rumah, ayahanda Drs. Hadi Susiono, M.Pd. dan ibunda Dra. 

Nurhati Ritonga, M.A. yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, 

semangat dan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan sebaik-baiknya, begitu juga kepada adik Arif Faisaluddin, S.P., adik 
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Khairani Zahra dan Abid Tondi Nugraha yang selalu memberikan tawa untuk 

mencerahkan segala suasana. Terima kasih juga kepada kucing-kucing di 

rumah yang menjadi tempat penulis melepas penat dan bercanda di kala sepi. 

10. Seluruh rekan-rekan tempat penulis mengajar, SD Negeri 104243 

Lubukpakam yang bersedia memberikan saran dan memahami kesibukan 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

11. Seluruh teman yang sama-sama memperjuangkan gelar magister. Bahwa 

pembuktian memang memerlukan waktu. 

12. Kepada kamu yang mengajarkan banyak hal, kamu yang dengan sukarela 

menemani saya. Terima kasih sudah membantu agar tesis ini selesai. Kamu 

jauh lebih berharga daripada yang kamu sadari. 

13. Teman satu garis seni dua dimensi, Michael C. Sinurat dan Hasby Amri 

Khairi yang bersabar dengan segala keluhan, masukan, dan kritikan dari 

penulis untuk menyelesaikan komik ini. 

14. Seluruh teman penulis, dimanapun berada, baik teman sepermainan, teman 

dari dunia maya dan semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian tesis ini 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Atas segala keikhlasan dan kebaikan hati mereka semua, penulis 

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas segala kebaikan mereka. 

Tesis ini diselesaikan saat masyarakat dunia sedang menghadapi pandemi. 

Pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada 

ekonomi negara, pendidikan, dan kehidupan sosial. Sejak Akhir Maret 2020 

hingga tesis ini diselesaikan pada Oktober 2020, sekolah di seluruh Indonesia 
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sudah diliburkan dan berubah menjadi belajar dari rumah karena pemerintah 

Indonesia bahkan hampir seluruh dunia telah melarang rakyat untuk berkerumun 

seperti kegiatan di tempat umum, sekolah, ibadah, acara pesta, atau kegiatan lain 

yang biasanya membuat kita berada di tengah orang banyak. Pandemi yang 

bernama Corona atau juga disebut virus covid19 ini mudah sekali menularkan ke 

orang lain sehingga seluruh dunia menerapkan social distancing atau menjaga 

jarak dengan orang lain dengan mengusahakan sebisa mungkin untuk tetap di 

rumah dan selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri. Pandemi ini juga 

berdampak pada proses perkuliahan yang awalnya bisa bertatap muka, menjadi 

sistem daring. Belum dapat dipastikan kapan dunia dapat kembali normal, dan 

apakah sekolah akan kembali berjalan seperti sedia kala. Satu-satunya yang bisa 

disampaikan penulis adalah sama-sama berdoa agar pandemi ini selesai, tetap 

menjaga kebersihan diri, mengikuti peraturan pemerintah, jangan memperkeruh 

keadaan dengan melakukan tindakan kriminal, dan mencari sumber berita yang 

jelas. Pandemi kali ini diharapkan menjadi pelajaran bagi manusia di masa 

selanjutnya. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini, meskipun sudah diusahakan sebaik 

mungkin, tetapi tetap terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon 

maaf sebesar-besarnya dan juga saran beserta masukan dari segala pihak penulis 

sangat menghargainya. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

     Medan,  Oktober 2020 

     Penulis, 

      ASRI MAULIDA RAMADHANI 
 


