KATAPENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah s.w.t. yang senantiasa
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister
Pendidjkan Program Studi Teknoiogi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas
N egen. M ed an.
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Judul tesis ini adalah : Hubungan Harapan Berkarir, Penilaian Lingkungan
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Seko)ah, dan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Prestasi Kerja Guru SMA Negeri di
· ab
dari berbagai pihak yang disebabkan kurangnya ilmu, pengetahuan, waktu, dan dana
yang penulis miliki. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada ;-
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Pertama : Bapak Prof. Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd. sebagai pembimbing I

dan bapak Dr.Muhammad Badiran,M.Pd sebagai pembimbing II yang telah banyak
meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, bimbingan, araban, dan motivasi
dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Kepada tiga nara sumber yaitu Jbu
Prof.Dr.Yunnaini Mainuddin,M.A., Bapak Dr.Abdul Hamid

K. M.Pd, dan Bapak

Dr.Julaga Situmorang, M.Pd, yang telah memberikan koreksi dan masukan untuk
perbaikan .tesis ini, serta seluruh Bapak dan Jbu dosen yang dengan tutus iklas
memgajarkan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program
Pascasarjana UNIMED.
Kedua : Rektor Universitas Negeri Medan, Direktur Program Pascasrujana

Universitas Negeri Medan, pada Asisten Direktur,- Ketua dan Sekretaris Program
Studi Teknolgi Pendidikan, pada staf administrasi Program Pascasarjana Universitas
Negeri Medan yang banyak memberikan bantuan untuk kelancaran studi dan

penyelesa~ tesis ini.
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Ketiga : Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kisaran, Bapak Kepala SMA Negeri 2
Kisaran, Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kisaran, serta guru-guru pada ketiga sekolah
tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Keempat

: Ibunda tercinta Hj.Mahanum Nasution dan Ayahanda

Drs.H.Bambang Ahmad Gulyono atas segenap perhatian, didikan dan bimbingan dari
kecil hingga kini, serta doa-doa yang senantiasa menyertai perjalanan hidup penulis.
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Kelima : secara khusus kepada istri tercinta Hj.Dewi Pumama Sari,S.Pd,

kedua ananda Raja Ahmad Kadafi dan Imam Ahmad Fikhri dengan pengorbanan
dukungan sepenuhnya serta pengertian yang tak terukur, sehingga penulis dapat

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis
ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang
tidak terhingga, semoga semua bantuan yang diberikan menjadi amal jariah yang
akan mendapat balasan yang lebih baik di sisi AJiah SWT. Amin.

Medan, I 0 Desember 2005
Penulis,

Bambang Gulyanto
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