
 

SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Puji  syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wataala,atas segala 

nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Melalui 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah Siswa Kelas XII SMAN I Ambarawa 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan di Program Pasca Sarjana Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 

Penulis telah berusaha untuk kesempurnaan laporan ini dengan menyusunnya  

sebaik mungkin. Untuk itu, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam 

laporan ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran yang 

konstruktif dari pembaca, sebagai acuan perbaikan penulis di masa mendatang. 

 

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai 

pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut. 

1. Prof. Dr. Ir. H. Sugeng P. Harianto, M.S. selaku Rektor Universitas Lampung 

2.  Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung.  

3.  Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Unila. 



4. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung   sekaligus sebagai   

Dosen   penguji yang selalu memberikan nasihat dan koreksi kepada penulis. 

5. Dr. H. Mulyanto Widodo, M.Pd. selaku ketua jurusan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu  Pendidikan Universitas Lampung. 

6. Dr. Nurlaksono Eko Rusminto, M.Pd. selaku Ketua   Program   Studi   Magister 

    Pendidikan Bahasa dan Sastra    Indonesia  dan sekaligus Dosen penguji  yang 

selalu memberi  arahan   dan motivasi kepada penulis. 

7. Dr. H. Edi Suyanto, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Magister Bahasa 

dan Sastra Indonesia sekaligus sebagai Pembimbing II, yang selalu 

membimbing, membantu, mengarahkan, dan memotivasi penulis dengan penuh 

kesabaran  untuk menyelesaikan tesis ini. 

8. Dr. Hj. Siti Samhati, M.Pd. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi 

bantuan,  bimbingan, dan arahan dengan cermat dan sabar untuk mendapatkan  

     kesempurnaan sebuah tesis.  

9. Bapak dan Ibu dosen  Magister  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang 

telah memberikan berbagai ilmu kepada kami. 

10. Drs. Suyadi, M.Pd.I, selaku Kepala SMAN 1 Ambarawa yang selalu memberi       

       motivasi, dukungan, dan kemudahan untuk menyelesaikan  pendidikan  ini. 

11. Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Iman dan Ibu Satun (alm) yang     selama 

hidupnya selalu mendoakan, mendidik dan membimbing penulis dengan 

penuh kasih sayang. 



12. Suami tersayang Ir. H. Harwoto dan ananda  tercinta,  Salva Amanda Shafira, 

yang selalu memberikan memberikan semangat,  motivasi, dan pengorbanan 

dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menyelesaikan  pendidikan ini. 

13. Kakak-kakak dan keluarga penulis yang selalu mendukung dan memberikan 

motivasi. 

14. Rekan-rekan guru dan keluarga besar SMAN I Ambarawa. 

15. Sahabat-sahabatku, Juwairiyah, Nelly, Merry, Rini, Sri Herlina, Nurudin, yang 

selalu dengan setia membantu dan memberikan semangat untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

16.Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa 

dan  Sastra Indonesia angkatan 2013, yang sudah banyak membantu dan 

berbagi saling memberikan motivasi selama bersama-sama berjuang 

menempuh pendidikan.  

 

Semoga Allah SWT membalas semua  kebaikan, bantuan, dan perhatian yang 

diberikan kepada penulis. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

perbaikan karya di masa yang akan datang. Penulis berharap tesis ini dapat 

bermanfaat bagi  pembaca. 

                          

                                      

                                                                       Bandarlampung,  29  Mei 2015 
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