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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan 

manusia dengan penciptaan yang paling sempurna.Atas berkat rahmat dan karunia-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan Pelaksanaan Supervisi Pendidikan 

dengan Kinerja Guru di Sekolah Dasar Kec. Percut Sei Tuan ” ini dapat di 

selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah 

SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh generasi setelahnya. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan 

keterbatasan dalam menyelesaikannya, namun dengan usaha dan do’a serta bantuan 

dan motivasi dari berbagai pihak terutama kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak 

Drs.Wildansyah Lubis, M.Pd yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan 

saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai 

dan memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

Medan beserta stafnya. 
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2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak 

Dr. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Pegawaian dan 

KeuangandanBapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil 

DekanBidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri 

Medan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Prasekolah dan Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Serta Ibu 

Dr.Naeklan Simbolon,M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Prasekolah 

dan Sekolah DasarUniversitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra.Rosliana Sitompul , M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik, 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. 

6. Bapak Drs. Rahim Sitompul,M.S, Bapak Drs.Akden Simanihuruk, M.Pd, dan 

Ibu Dra.Herawati Bukit, M.Pd selaku Dosen Penyelarassekaligus Penguji 

yang telah banyak memberi masukan dan mengkoreksi demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasaryang 

telah banyak memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama penulis 

menjadi mahasiswi beserta seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan kepada 

penulis terutama dalam usaha surat-menyurat. 

8. Kepala sekolah dan seluruh Guru di SDN 101774 Sampali, SDN 101775 

Sampali, SDN 101777Saentis, SDN 101783 Saentis, SDN 104209 Saentis 
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dan SDN 107402 Saentis beserta staf  lainnya yang telah memberikan 

bantuan/kemudahan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat 

berlangsung dengan lancar. 

9. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda 

tercinta Ishak Siregar, SH dan Ibunda yang kusayangi Suryaningsih yang 

telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril 

maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, 

Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik 

yang telah diberikan kepada penulis. Tiada kata yang mampu diucapkan 

untuk membalas kasih serta pengorbanan  mamak dan bapak selama ini . 

10. Teristimewa kepada satu-satunyaKakak tercinta Putri Mayang Sari Siregar, 

S.Pd yang telah banyak memberikan do’a dan motivasi moril serta 

materilhingga terselesainya pendidikan S1 yang ditempuh penulis. 

11. Terima kasih untuk Bou Singali, bou Erlita, Bou Karya, Amangboru, Bu 

Etek, Bu Inun, Wak Iyet, Wak Nijar, Wak Kus, dan  saudara-saudara sepupu  

yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas do’a 

dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

12. Terima Kasih kepada Mhd. Akbar Arnia Saing, S.Pd yang telah mewarnai 

hari-hari penulis sebegitu indahnya danbersukarelamengorbankan waktu dan 

tenaga untuk selalu  menemani penulis mulai dari awal hingga  

terselesaikannya skripsi ini. Terimaksih buat kamu semoga sukses kita raih 

bersama. So blassed to have you 
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13. Teman-teman PGSD Reguler A 2012 terkhusus sahabat-sahabat tersayang 

Fenny Silvia, dan Alvi Royani  yang telah saling mendoakan, memberikan 

masukan, motivasi dan semangat bagi penulis  untuk menyelesaikan skripsi. 

Terima kasih untuk beberapa tahun yang sangat berarti, untuk canda dan 

tawa, dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. 

14. Teman-teman seperjuangan yang saling memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini Kustina,Anissa, Erika, Ayu Pradini, Kiki, Alfi 

Syahrin, Aini, Okta, serta big family A Reguler 2012 yang tidak bisa 

namanya disebutkan satu persatu. 

15. Teman Sebimbingan yang juga tak pernah lepas memberi semangat bagi 

penulis, Astriana Situmorang, Ramahwati Lase, Mega Kolose Damanik , 

Intan Syahputri, Yuli Sara, dan Putri Audina  jurusan PGSD 2012 serta 

semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis menerima kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis 

terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga 

Allah SWT membalasnya dengan hal terindah. Semoga skripsi ini bermanfaat serta 

dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 

Medan, 23 juni2016 

       Penulis 

      

Ira Amalia Siregar 

       NIM. 1123111041 


