
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk 

pengasihanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Adapun tesis ini berjudul “Implementasi 

Supervisi Akademik Model Ilmiah Berbasis Manajemen Pendidikan untuk 

Meningkatkan Kinerja Guru bidang studi Bahasa Indonesia pada SMP Negeri di Kota 

Medan”.   
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instrumen melalui tahapan fungsi-fungsi manajemen. Oleh sebab maka dalam 
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