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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur Peneliti haturkan atas berkat Allah Yang Maha Esa karena 

rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

Adapun judul penelitian dalam tesis ini adalah “Pengembangan Instrumen 

Penilaian berbasis karakter Pada materi Munulis Puisi Kelas X SMA Negeri 3 

Medan”.  

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan 

gelar Magister Pendidikan pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.   

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai 

dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data 

maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang 

dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari 

berbagai pihak, baik material maupun moril yang diberikan, penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan. 

3. Dr. Wisman Hadi, M.Hum., Ketua Program Studi Magister Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan dan sekaigus sebagai 

penguji I. 
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4. Dr. Elly Prihasti Wuriyani, S.S., M.Pd., Sekretaris Program Studi Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan dan 

sekaligus sebagai validator ahli materi. 

5. Dr. Abdurrahman Adisaputera, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang 

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

6. Dr. Syahnan Daulay, M. Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

7. Dr. M. Oky Fardian Gafari, M.Hum., sebagai narasumber II yang telah 

banyak memberikan saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan 

tesis ini ke arah yang lebih baik. 

8. Dr. Malan Lubis, M.Hum., sebagai narasumber III yang telah banyak 

memberikan saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan tesis ini ke 

arah yang lebih baik. 

9. Dr. Safwan Hadi Umri, M.Hum, selaku validator ahli materi yang banyak 

membimbing dan memotivasi penulis. 

10. Prof. Dr. Amrin Saragih, M.A., Ph.D, selaku validator ahli desain yang 

membimbing penulis dan memberikan masukan terhadap modul menulis 

puisi beerbasis Karakter SMA Negeri 3 Medan 
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11. Dr. Tappil Rambe S,Pd. M.Si, selaku validator ahli desain yang memberi 

saran terhadap penulis terhadap modul menulis menulis puisi beerbasis 

Karakter SMA Negeri 3 Medan 

12. Elfi Sahara S.Pd, M.Si., Kepala Sekolah yang telah memberikan izin 

melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Medan, serta Bapak/Ibu Wakil 

Kepala Sekolah, guru Bidang Studi Bahasa Indonesia, dan Staff Tata Usaha 

yang telah banyak membantu selama penelitan. 

13. Seluruh dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan para pegawai 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

14. Secara khusus penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai Ayahanda dan Ibunda 

yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air 

mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, sampai kapanpun penulis 

takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, dan 

merepotkan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu 

untukmu. Semoga Tuhan selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. 

15. Secara Khusus juga penulis menghaturkan  terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Istri tercinta Anita Maya Sari S.Pd, yang telah memberikan 

semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan Studi Strata 2 di Pasca 

Sarjana Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Unversitas Negeri Medan. 
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16. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Dikbin Unimed Angkatan IV 

khususmya Kelas B-1 Eksekutif  yaitu Erlina, Indah, Lentare, Dini, Dewi 

Wahyuni, Eva, Liza, Lucy, Eko, , Dinda, Dzu,  Hanifa, dan Riswan. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-

dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik 

dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki 

pertama kali di Universitas Negeri Medan hingga selesainya studi penulis. Semua 

itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari 

kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu 

semata-mata datangnya dari Tuhan, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-

Nya.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah 

tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan 

tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, 

saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.  

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.  

Medan,       November  2020 

              Penulis 

 

            Muhammad Sadri  

 


