
KATA PENGANTAR 

Sebagai suatu prasyarat untuk memperolch Gelar Magjster Pendidikan, 

maka dalam tinjauan akademik seorang mahasiswa harus melaksanakan penelitian 

sebagai suatu bahan dalam pembuatan tugas akhir (tesis). 

Dalam pada itu, tema yang dijadikan untuk peneJitian ini adalah masalah 

kepemimpinan. Dan pembahasan tentang masalah kepemimpinan pada prinsipnya 

Bertolak dari hal tersebut, maka yang menjadi pembahasan dalam penelttian 

hanya dikbususkan pada sifat mempengarubi dari salah satu bagian fungsi 

kepemimpinan. Hal ini dianalogikan kedalam motivasi kepala sekolah selaku 

pimpinan disekolah terhadap para guru dalam mengembangkan keprofesionalan guru 

sebagai pendidik dalam mengajar, yang mana untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

maka guru merupakan bagian dari suatu sistem persekolahan yang terutama harus 

ditingkatkan mutunya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan itu 

sendiri. 

Selanjutnya. penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini mac;ih sangat jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan masukan ilmiah dari 

berbagai pihak. 

Demikian hasil penelitian ini diperoleh, atas segala kekurangan penulis 

mohon maaf. Terimakasih. 



UCAPAN TERIMAKASIH 

Selaku orang beragama penulis menghaturkan rasa syukur mendalam 

kepada ALLAH S. W. T. atas segala rahmat dan karunia yang diberikanNY A kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi, yang sekaligus tugas akhir (tesis) ini. 

Dalam pada itu, selaku anak penuhs menghaturkan rasa bangga serta 

terimakasih mendalam kepada kedua orangtua ayahanda (H. BE. Harahap) dan 

fbunda tersavang yang tidak Ielah 

rnendoakan, memberi petunjuk, dorongan, sernangat serta finansial yang cukup bijak 

dalam mengelola pembiayaan, baik disaat akan - sedang - menyelesaikan studi di 

Program Pascasaijana Universitas Negeri Medan. 

Selanjutnya selaku abang penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada 

kedua adik-adikku (Seprida Hanum Harahap, S.E., A.md dan Iskandar Muda 

Harahap, A.md) yang telah cukup memberikan dorongan. Khususnya terhadap adinda 

Iskandar Muda Harahap yang telah cukup sering membangkitkan kekritisan ilmiah 

penulis melaluj sharing ilrniah. Dalam hal ini, juga tidak lupa kepada !I ham Fathonah 

Batubara, A.md. (saudara sepupu) dan Ari Suganda (adiklkeluarga angkat). 

Berikut selaku kemanakan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada 

paman Sepman Batubara, S.pd yang telah cukup memberi masukan mengenai ruang 

lingkup pendidikan secara umum, dan pemahaman mengenai guru dalam praktek 

dilapangan khususnya selaku guru SMU Negeri 1 Medan. 

Selaku mahasiswa penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada rektor, 

ketua program akademik, ketua program studi, para dosen serta para staf/pcgawai. 
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Ill 

Khususnya kepada bapak pembimbing I (Dr. Ibnu Hajar Damanik, M. Si.) yang 

cukup kritis dalarn konteks ke-ilmu-an dan pembimbing If (Dr. Efcndi Napitupulu, . 

M Pd) dalam konteks motivasi diri secara fonnal . 

Hal tersebut tidak lupa pula kepada bapak Dr. Sukirno, M, Pd. dan Dr. 

Siman, M. Pd. yang cukup kritis dalam konteks metodoJogi penelitian kualitatJf 

maupun Prof Dr. H. M. Yacob, M. Ed. yang cukup kritis dalam konteks kompetensi 

seorang guru selaku narasumber maupun penguji; dan kepada bapak Dr. Ibrahim 

emahaman metodolo i penelitian 

kualitatif secara praktis. 

Dalam pada itu, penulis juga tidak lupa menghaturkan rasa terimakasih 

kepada bapak Prof H Syamsul Arifin, S.H., M.H sebagai narasumbt;r informal 

dalam memberi pemahaman tentang sifat ke-ilrniah-an seorang calon Magister. 

Berikut selaku ternan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada 

abangda Candra Wijaya, S. Ag. , M. Pd., kakanda Dra. Sri Nurabdiah Pratiwi, M. Pd., 

Za1tun Dalimunte, S.S., M.Pd (yayang), abangda Hendra (mantan bursa buku PPs di 

Unimed). Dan tidak lupa kepada ternan seangkatan (200 1) yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

Selanjutnya, se)aku peneliti' penulis menghaturkan ras·a terimakasih kepada 

bapak Drs. H. BE. Harahap selaku kepala sekolah dan kepada semua guru dan 

pegawai serta rnasyarakat luar lingkungan sekolah di SM1J Negeri 7 Medan; 

termaksud mantan kepala-kepala sekolah, khususnya kepada bapak Umar Baki. 

Dalam pada itu, juga tidak lupa bagi pihak-pihak yang cukup membantu dan tidak 

dapat disebutkan namanya satu persatu. 



iv 

Terakhir, meminjam istilah Soekarno (presiden pertama) "saya berjumpa 

dengannya di alam cita", maka berdasarkan hal tersebut ada baiknya bahwa ucapan 

terimakasih merupakan hal yang wajar diberikan kepada mereka yang telah cukup 

dapat membentuk pola berpikir dari suatu konsep-konsep yang mereka ketengahkan, 

seperti kepada; Bogdan & Taylor, Cangara, Danim, Fisher, Glesne, Hubennan & 

Miles, Herawati, Imran, Kincaid & Schramm, Maxwell, Mcleod Jr, Moleong, 

Ndraha, Silalahi, Sallis, Samana, Siman, Surya, Sukimo, Terry, Thoha, Tilaar, 

Wienir Wi"a a. 


