
KATA PENGANTAR 

Segala syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha _Esa, Atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang 

berjudul: Pengaruh kekuasaan organisasi, kekuasaan individu dan kemampuan 

kepemimpinan terhadap efektivitas manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah 

Provinsi Sumatera Utara. 

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada Program Pascasrujana Universitas 

Negeri Medan (UNIMED). 

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

disertasi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada yang terhormat; Prof. Dr. Belferik Manullang dan Prof. Dr. Sukimo, M.Pd 

sebagai promotor yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam 

penyusunan discrtasi ini penuh dengan ketulusan. kesabaran dan kctclitian sehingga dapat 

diselesaikannya disertasi ini. Kepada Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M.Si . sebagai 

Tenaga Ahli (expert judgement) yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian dalam 

membaca seluruh butir pemyataan dari setiap instrumen penelitian sehingga penulis 

berhasil membuat instrumen penelitian yang valid dan reliabel. 

Peneliti juga berterima kasih kepada Rek:tor UNIMED, Bapak Prof. Dr. lbnu 

Hajar Damanik, M.Si. Direk:tur Program Pascasmjana UNIMED, Bapak Prof. Dr. Abd. 

Muin Sibuea, M.Pd beserta segenap jajarannya yang telah memfasilitasi proses 

pendidikan di Program Pascasmjana UNIMED. Terima kasih kepada Sekretaris Program 

Studi Manajemen Pendidikan. Dr. Sukarman Purba, M.Pd. Demikian juga penulis 

menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi PPs UNIMED, 

"" termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati, empathy dan bantuan 

sehingga pel}.ulis dapat menyelesaikan disertasi ini . 

Ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Prof. Dr. Sumamo, 

M.Pd., Prof. Dr. Abd Hamid K. M.Pd dan Prof. Dr. Milfayetty, MS.,Kons, yang telah 



memberikan bimbingan, arahan dan kontribusi keilmuannya dalam upaya mengkonstruksi 

penelitian ini agar lebih sempurna dan berkualitas. 

Terima kasih kepada Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan lAIN Sumatera 

Utara, Bapak Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd yang telah memberikan motivas i dan 

shearing keilmuan dalam upaya penyelesaian studi, dan juga kepada Kakanwil Kemenag 

Provinsi Sumatera Utara Bapak Drs. H. Abd Rahim, M.Hum dan Kabid Pendidikan 

Madrasah Bapak Drs. H. Tohar Bayoangin,M.Ag yang telah memberikan izin penelitian 

di lingkungan Madrasah Aliyah Provinsi Sumatera Utara. Semoga ketulusan, motivasi 

dan kerjasamanya menjadi amal ibadah yang tiada ternilai kemuliannya. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, Suridah, S.Pd.l 

dan anak-anak tersayang, [mas Wihdah Misshuari, Dinda Hafsah Misshuari, Ahmad 

Qordhawi Misshuari yang dengan kesetiaan, ketulusan dan kesabarannya mendampingi 

penulis dalam menapaki perjalanan studi di Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan (UNIMED) ini. Semoga semua pengorbanan dan ketulusan dari orang yang 

kusayang mcnjadi amal ibadah dan pelajaran yang berarti dalam memaknai arti 

kebersamaan hidup dalam kehidupan ini. 

Upaya maksimal penulis Iakukan dalam mewujudkan kesempurnaan penelitian 

ini. namun sebagai manusia dengan segala keterbatasannya. sudah dipastikan kckurangan 

dan kekhilafan dalam penyusunan descrtas i ini pasti tcrjadi . Untuk itu dengan harapan 

yang besar kepada seluruh pembaca penelitian ini agar dapat memberikan saran dan kritik 

yang konstruktif. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribus i keilmuan 

dalam bidang Manajemen Pendidikan khususnya upaya peningkatan efektivitas 

manajemen berbasis madarasah . 

Medan, Mei 2014. 
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MESIONO. 
Kepemimpinan 
Madrasah Aliya 
Pendidikan, Paso 

Penelitil 
kekuasaan indi1 
manajemen ber 
yang diajukan 
Kekuasaan Or~ 
Provinsi Sumat 
terhadap Kema 
Utara.(3) Terd 
Efektivitas Ma 
(4) Terdapat ~ 
Manajemen Ber 
Pengaruh langsl 
Madrasah di Ma 

Penelitia 
2013 . Metode pi 
Kepala Madra 
sarnpel sebanya 
dengan proport 
melalui content 
orang responde 
manajerncn berl 
Untuk variabel 
gugur 7 dan yan 
I 0 dan yang va 
gugur 9 dan yan 
Omega dan re 
rnenggunakan kl 
bahwa keempat 
dianalisis denga 
Interprestasi ha 
0,05 . 

Hasil pe 
langsung secara 
Aliyah di Provi 
langsung secara 
Aliyah di Prov 
langsung secara 
Provinsi Sumate 
secara signifikan 
Provinsi Surnate 
langsung secara 
Madrasah Aliyah 


