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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Tritunggal yang Maha 

Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan menerangi hati dan pikiran penulis 

sehingga Tesis yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja, Persepsi Guru tentang 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, dan Motivasi Kerja terhadap Komitmen 

Afektif Guru di SMA Negeri Kabupaten Samosir” dapat penulis selesaikan 

dengan baik. 

 Tesis ini dilandasi dengan permasalahan yang ditemukan, yakni mengenai: 

disiplin kerja guru yang dapat kita lihat sehari-hari di sekolah, mengenai persepsi 

guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, mengenai motivasi kerja yang 

dimiliki oleh setiap guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya di sekolah, dan 

mengenai komitmen afektif guru  dalam pelaksanaan tugas di sekolah. 

Sehubungan dengan ini dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: “apakah terdapat hubungan yang positif  dan signifikan antara 

disiplin kerja, persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja 

guru terhadap komitmen afektif guru di SMA Negeri Kabupaten Samosir. 

Dalam proses penulisan tesis ini hingga selesai, penulis mendapat banyak 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis 

mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd 

yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan pada Program PascaSarjana ini. 
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2. Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd., selaku Direktur PascaSarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Dr. Darwin, M.Pd., selaku Ketua Prodi Administrasi Pendidikan. 

4. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd., selaku notulis dan penguji pada 

sidang tesis. 

5. Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd., selaku dosen pembimbing pertama yang 

banyak membantu penulis dalam memberikan ide dan masukan atas isi 

tesis ini hingga selesai. 

6. Prof. Dr. Siman, M.Pd., selaku dosen pembimbing kedua yang memeriksa 

bagian sistematika penulisan tesis ini, hingga tesis ini dapat terselesaikan 

secara rapi dan sistematis. 

7. Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd., selaku penguji pada sidang tesis. 

8. Dr. Sukarman Purba, M.Pd., selaku penguji pada Sidang Tesis. 

9. Semua Dosen PascaSarjana UNIMED yang telah membimbing penulis 

selama mengikuti perkuliahan di PascaSarjana UNIMED. 

10. Bapak Drs. Marulak Malau, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Samosir yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melaksanakan penelitian di SMA Negeri Kabupaten Samosir 

11. Semua Kepala Sekolah dan Guru-guru di SMA Negeri Kabupaten Samosir 

12. Ayahanda tercinta B. Harianja (almarhum), Ibunda tercinta R. Batuara 

dengan segenap anggota keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan 

penulis. 

13. F.S. dan Romo Yudhi yang selalu mendoakan, membantu dan 

menyemangati penulis. 
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14. P. Cyrus Claro Vergara Banque, CMF; P. Yoseph Markus Arkian, CMF; 

P. Anselmus Sengga, CMF; Fr. Mikael Taek, CMF dan seluruh umat di 

Paroki Santo Paulus Onanrunggu yang mendukung dan mendoakan 

penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik 

15. Abdi Guna S., Hotlin Simanjuntak dan Hendro Sihotang yang telah 

membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian tesis ini. 

 

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan 

masih banyak kekurangan, maka dengan terbuka penulis menerima saran-saran 

dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan 

dan perbaikan Tesis ini. 

 

Penulis 

 

 

Josepin Harianja 

 


