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KATA PENGANTAR 

 

         Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan Komunikasi Terhadap Disiplin Kerja Guru di SMA 

Negeri 1 Berastagi T.P 2015/2016 .”  

        Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

        Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat bantuan Allah SWT 

dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai 

kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas 

bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Prof Indra Maipita, S.Pd.,M.Si.,Ph.D, selaku Dekan FE UNIMED. 

3. Bapak Dr.H. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

FE UNIMED sekaligus selaku Dosen Pembimbing penulis yang 

sangatbermurah hati dan sabar dalam memberikan waktu, bimbingan 

arahan dan masukan kepada penulis, serta melakukan koreksi terhadap isi 

skripsi ini untuk memperbaiki sewaktu penyusunan, sehingga skripsi ini   
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dapat penulis selesaikan. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi UNIMED. 

5. Bapak M Saut Silaban, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan. 

6. Bapak/ Ibu Dosen serta staf Prodi pendidikan Ekonomi FE Unimed. 

7. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FE UNIMED. 

8. Bapak Alberto Colia, M.Pd selaku kepala sekolah dan seluruh guru serta 

staf pegawai SMA Negeri 1 Berastagi yang teleh bersedia memberikan 

memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian disekolah tersebut. 

9. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya  kepada kedua orang tuaku yang sangat 

ku sayangi dan ku banggakan, Ayahanda Sudarmono (bapak ku yang 

terhebat)  dan  Ibunda Suparni (mamak cerewet) atas pengorbanan baik 

dari segi moril, materi, dukungan, waktu dan untaian Do’a Kasih Sayang 

yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke  

perguruan tinggi. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan dan 

anugerah yang terbaik untuk kedua Orang Tua penulis . 

10. Teristimewa kepada mbak ku yang sangat ku sayangi Noni Novriani yang 

senantiasa memberikan semangat dan doa-doanya. 
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11. Teristimewa untuk kedua adik tersayang ku Pradita Aries Tania dan 

bambang Sutanto yang selalu memerikan semangat kepada penulis. 

12. Teman-teman seperjuanganku ounnie ounnie sambaladoku, Wiwin 

Sianturi (sahabat yang selalu menasehati ku  dari semester satu sampai 

akhir ini)  Netta Tarigan ( sahabat berantem aku, suara yang paling 

cempreng dan paling suka makan dan selalu lapar), Trisna Hutauruk ( 

Uniie ku yang selalu ceria, makan paling banyak tapi ndak gemuk-gemuk) 

dan Renova Sitorus( Sahabatku yang selalu belajar di sudut manapun dia 

duduk dan paling susah di ajak poto), semoga beberapa tahun lagi kita 

bertemu sudah menjadi orang – orang sukses sesuai cita-cita kita, dan 

teman-teman B Reguler 2012 Pendidikan Ekonomi yang telah 

memberikan banyak dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

13. Teman-teman seperjuangan dan sependeritaan di posko Terlanjur bahagia 

SMP N 1 Berastagi terkhusus bebku Nirwana Situmorang, yang setia 

sekali membangunkan aku setiap pagi, mengingatkan aku makan, 

perhatiannya melebihi pacar sendiri. Kak aline yang super duper keren 

kalo lagi nari,  dwi ibu guru BP yang asli cerewetnya, Desi yang luar biasa 

pelit dan suka menyendiri,  bg erwin teman curhat yang selalu manggil 

aku wali, fitri karina teman curhat,  bg jaka suara paling oke, leli teman 

couple ku, lily kalolo yang punya pipi tirus ( gak iri kok aku) , mariatun 

teman yang punya jiwa optimis (BTW sukses yang jadi manajer 
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Orifflame),  Selloh yang punya hati sangat baik, Pak Ketua Steven yang 

mempunyai jiwa penyabar luar biasa, Yemima si pipi tembem tapi baik 

banget, Yossi yang selalu ngadu sama mak sere kalo berantem sama aku, 

bg romi tak uuk yang paling bisa bikin rame posko, mak sere i love you 

jiwa pertemanan mu paling oke, bg toga juga hampir lupa   , terima kasih 

kepada teman-teman ku semua , semua kebahagiaan yang luar biasa 

penulis bisa mengenal kalian semua, yang telah memberikan banyak 

dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

14. Teristimewa teman- teman kos mamak ku yang paling sabar samaku Rume 

Hawa Y W Purba, adek ku Jesika Purba, Hasnah Harahap, Dian Harahap, 

Lia Sinaga dan yang sangat aku kasihi Nenek Sarah, Ibu Ipah, Mak 

Taufik, Ibu Dewi, Ibu Ila, Bunda May, Bapak Iwan, adek-adek ku Chika, 

Riska, Kak Nanda dan Ayah yang telah banyak memberikan dukungan, 

doa, dan kasih sayang kepada penulis.  

15. Teman-teman sejatiku dan seperjuanganku yang uda pada pisah setelah 

tamat SMA tapi tetap selalu memrikan dukungan dimanapun kalian berada 

Eva Maria Malem Ateta Sembiring( Ibu Bidan), Intan Safira Desky( yang  

sekarang di semarang), Dina Mary eta  Marbun, Rika Mailani, terimakasih 

telah memberikan dukungan dan doanya. 

16. Saudara-saudaraku , teman satu peruangaan ku Angkatan 22 Sangpalas 

SMA N 1 Berastagi, Atan , Yogi, Maulana, Jere, adena, Intan, Ira, Neska. I  
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MISS YOU.  

17. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas 

dukungannya. Penulis tidak dapat membalasnya selain doa kepada Bapa di 

Surga untuk memberikan kasih dan berkatnya dalam kehidupan mereka.    

           Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih. 

Medan,     Juni 2016 

Penulis  

 

Tika Ayu Andriani 

NIM. 7122141044 
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