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SANWACANA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan  

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis yang berjudul 

“Pengembangan Modul Bahasa Indonesia Berbasis Life Skills untuk kelas X SMK di 

Kota Metro” ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan 

di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

Tesis ini berisi tentang prosedur pengembangan bahan ajar modul mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk kelas X SMK. Materi dalam modul ini dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan kompetensi dasar kurikulum 2013, yaitu menyiapkan peserta didik 

yang memiliki kecakapan untuk hidup layak (life skills) dan mampu mengatasi masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Model yang digunakan dalam pengembangan adalah 

gabungan dari model pengembangan Borg and Gall  dan Jolly and Balitho.  

Penulisan tesis ini dapat terwujud dengan bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari 

orang tua, suami dan anak-anak, para sahabat, dan berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penuh hormat kepada 

1. Dr. Muyanto Widodo, M.Pd., selaku ketua jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Lampung, 



  xi 
 

2. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd., selaku ketua program studi Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Lampung sekaligus pembahas; 

3. Dr. Edi Suyanto, M.Pd., selaku sekretaris program studi Magister Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas 

Lampung; 

4. Dr. Siti Samhati, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah banyak memotivasi dan 

mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian sampai selesai; 

5. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan 

mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian sampai selesai; 

6. Semua dosen program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Lampung; 

7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan 

tesis ini. 

Penulis mendoakan semoga Allah Subhanahuwataala membalas kebaikan mereka 

terhadap penulis.  

Tesis ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran konstruktif 

untuk penyempurnaannya. Akhir kata, semoga penelitian dan tesis ini bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pendidikan. 

      Bandar Lampung, 1 Juli 2015 

      Penulis, 

      Nurwanti 


