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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang  telah 

melimpahkan  rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Tesis yang  berjudul “Implementasi Kompetensi 

Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Unit Produksi/Jasa di SMK 

Negeri 2 Langsa” ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan.  

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Semoga bantuan 

dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah.  

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 

selaku pembimbing I dan Dr. Darwin, M.Pd selaku pembimbing II beserta seluruh 

narasumber yakni Prof. Dr. Yusnadi, M.Si, Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd, 

dan Dr. Mian Siahaan, M.M yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, 

dan motivasi pada penulis. Tidak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada: 

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah,  
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Kebudayaan yang telah memberikan bantuan berupa Beasiswa S2  

Kepengawasan bagi penulis sehingga dapat menimba ilmu di Universitas 

Negeri  Medan (UNIMED). 

2. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku rektor Universitas Negeri Medan  
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3. Prof. Dr. Bornok Sinaga,M.Pd, selaku direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

4. Dr. Darwin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi 

Pendidikan Universitas Negeri Medan 

5. Segenap dosen dan staf Pascasarjana Universitas  Negeri Medan yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi demi suksesnya 

penyelesaian studi.  

6. Kepala Sekolah, guru , karyawan dan para siswa di SMK Negeri 2 Langsa   

yang telah memberikan ijin, bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada penulis dalam  menggali data untuk penulisan tesis.   

7. Mahasiswa AP Kepengawasan angkatan III, yang telah menjadi keluarga, 

sahabat dalam dua tahun kebersamaan kita. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu 

Penulis dalam menyelesaikan tesis. 

 
Penghargaan secara khusus kepada orang tua, suami, dan ananda Keyrien 

A Raai dan Keytien W Raai yang selalu mendoakan setiap langkah dalam 

kehidupan penulis. Spesial buat kakanda Debby SP atas dukungan moril dan 

materil selama ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat 

bagi penulis pribadi, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. 
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