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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warohmatullohhiwabarokatuh 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan 

rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian tesis ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri 

Jakarta. Penelitian ini menggunakan data penelitian berupa kata atau kalimat yang 

terdapat dalam buku cerita bergambar terbitan KPK. Melalui penelitian ini, 

peneliti berharap hasil penelitian dapat digunakan sebagai media pembelajaran di 

program studi Pendidikan Bahasa.  

Peneliti ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hasil penelitian 

ini dan peneliti berharap pembaca dapat memberikan saran yang membangun 

terhadap hasil penelitian.  

Wassalamualaikum warrohmatulloh hiwabarokatuh. 

       Serang,   Januari 2020  
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