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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,  karena atas 

berkat dan rahmatNya tesis yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, 

Kepuasan Kerja, dan Motivasi Berprestasi Terhadap Komitmen Organisasi Guru 

SMP Negeri di Tanjungbalai ” dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan bagian 

tahapan dalam penyelesaian studi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

Master Pendidikan dalam bidang Administrasi Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Secara garis besar tesis ini berisikan 3 bagian inti, yaitu: 1) bagian depan 

terdiri dari sampul, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, abstract, kata 

pengantar,  daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran 2) bagian 

isi, terdiri dari bab I pendahuluan, bab II kajian teoretis, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan penelitian hipotesis, bab III metodologi penelitian,  bab IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan, Implikasi, dan Saran serta 3) 

bagian penutup, berisikan daftar pustaka dan lampiran. 

Tesis ini merupakan karya optimal yang dapat penulis lakukan dengan 

harapan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan 

pendidikan, khususnya  Sekolah Menengah Pertama (SMP) di  Tanjungbalai. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi 

penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan, dan kepada pihak-pihak 

pemerhati perkembangan pendidikan yang ingin mengadakan penelitian lanjutan 

untuk lebih mengkaji permasalahan sekitar budaya organisasi, kepuasan kerja, 
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motivasi berprestasi, dan komitmen organisasi guru di satuan penyelenggaraan 

pendidikan. 

 Dalam penyusunan  tesis ini, penulis mengalami berbagai kendala, namun 

berkat bantuan, bimbingan, motivasi, dan kerjasama dari berbagai  pihak, 

akhirnya kendala tersebut dapat diatasi. 

  Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang setulusnya kepada : 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Unimed 

2. Prof. Dr. H. Muin Sibuea, M.Pd.,  selaku Direktur Pascasarjana Unimed 

3. Dr. Darwin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana, dan Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd., selaku Sekretaris 

Program Studi Adminstrasi Pendidkan  

4. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd., selaku Pembimbing I, dan Prof. Dr. 

Abdul Hamid K. M.Pd., selaku Pembimbing II. 

5. Dr. Darwin, M.Pd., selaku Narasumber/ Penguji I, Dr. Sukarman Purba, 

M.Pd., selaku Narasumber/ Penguji II, dan Dr. Saut Purba M.Pd., selaku 

Narasumber/ Penguji III. 

6. Drs. Hamlet Sinambela, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan 

Tanjungbalai 

7. Seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri Tanjungbalai dan guru-guru SMP 

Negeri Tanjungbalai 

8. Ibunda tercinta Rumintang Sitorus dan keluarga saya yang senantiasa 

memberi dukungan 
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9. Rekan Kerja yang selalu membantu dalam memberi dukungan baik moral 

maupun  moril 

10. Rekan Kuliah yang senantiasa memberikan tanggapan dan komentar dalam 

penyempunaan tesis ini 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu dalam penyelesaian tesis ini. 

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmatNya atas 

jasa dan amal yang telah diberikan. 

    Medan,     Agustus  2015 

     Penulis 

 

        Nelly Nency Hutabarat  


