
... 

. ,(c:::::._--:::,~ 

Disertasi, Managemen Pendidikan, PPS UnimeJl.2of2 Tlw -::;.,~---.o-·c.::--~ 
l II., :' 1"1 

I· : .• f"' 
If i « & . . . 

KATAPENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT 

salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad .a.s atas segala 

rahmat dan kurnia-Nya disertasi yang berjudul pengaruh kesadaran 

situasi, kepemimpinan transformasional, konflik dan efikasi diri 

terhadap kinerja kepala sekolah dasar kota medan ini dapat diselesai. 

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Menegemen Pendidikan _ 

pada program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan 

berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi menyelesaikan 

disertasi ini. Pada kesempatan ini penulis sampaikan pada Prof. Dr. 

Su~ipto. dan Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd sebagai promotor yang 

telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses , 

penyusunan disertasi ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT 



. ,. 

Disertasi, Managemen Pendidikan, PPS Unimed,l0/2 11 

memberikan umur yang panjang kepada beliau berdua agar dapat 

menyumbangkan ilmunya kepada mahasiswa lain. Kepada Rektor 

UNIMED, Prof. Dr. lbnu Hajar, M.Si. Direktur Pascasarjana 

UNIMED Prof. Dr. Belferik Manullang.segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan layanan akademik dan adminrstrasi sehingga 

Disertasi ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis juga mengucapkan 

terimakasih pada Kasi Kurikulum SD dan TK pada bidang Pra sekolah 

dan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Medan, A.Johan 

Batubara S.Pd. yang turut membantu pelaksanaan pengmnpulan data. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan pada semua dosen S3 program 

studi Managemen Pendidikan Pasca Smjana Unimed khususnya Prof. 

Dr. Sri Milfayetty, M.S dan staf adminstrasi program studi S3 

Menegemen Pendidikan yang telah banyak membantu penyelesaian 

disertasi ini. Serta rekan - rekan angkatan pertama pada program S3 

Managemen Pendidikan memberikan semangat selama masa 

penyusunan disertasi ini. 

Akhimya pooulis mengucapkan terimakasih kepada suami 

tercinta Drs. Zulkifli Dalimunthe yang banyak mendukung selama 
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membantu penyelesaian 

pertama pada program S3 

semangat selama masa 
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penyelesaian studi. Semoga tetap sehat, dan dapat menyelesaikan 

studinya Anak-anak tercinta Muhammad Bukhori Dalimunthe, S.Pd. 

S.E. M.Si, Raudhah Zaimah Dalimunthe, dan Muhammad Bayhaqi 

Dalimunthe yang memberi semangat bagi penulis selama perkuliahan. 

Kiranya disertasi ini dapat memberi sumbangan bagi 

peningkatan kinerja kepala sekolah dasar Kota Medan. Pesan penulis 

pada semua pengelola penddikan, pembaca disertasi ini "Segala 

perbuatan baik akan kembali pada pembuatnya dan disempurnakan 

ganjarannya, maka fokuslah dalam hidup ini untuk berbuat kebaikan 

dengan ikhlas" 

Medan, 16 Januari 2012 


