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KATAPENGANTAR 

Dcngan mengucapkan rasa syukur kcpada Allah SWT, penulis dapat 

m~nyclcsaikan seluruh karya ilmiah ini. Rasa syukur tersehut lehih terasa karena penulis 

merasa tidak mungkin akan dapat menyelesaikannya, karena terkait dengan berbagai 

kctidakcukupan, tugas dan aktivitas lain yang penulis hadapi. Penyusunan karya ilmiah 

ini, tertuju kepada pemenuhan pcrsyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Administrasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pasca sarjana Unimed. 

Penulis menyadari, amat banyak pihak yang telah memberikan kontribusi langsung 

atau tidak langsung kcpada penulis sejak: kuliah sampai selesainya tesis ini, sehingga 

tidak bisa penulis paparkan satu persatu di dalam pengantar ini. Allah jualah yang dapat 

melihat dan menilai, semoga dukungan yang diberikan mcnjadi amal jariah di sisi-Nya. 

Pada kesempatan ini. penulis menyampaikan scmbah sujud dan bakti ananda kepada 

lbunda (Almarhumah) dan Ayahanda. beserta kedua orang mertua yang tiada henti

hentinya berdoa untuk ananda . Doa ananda semoga orangtua ananda selalu dilindungi 

Allah SWT. Yang paling disayang suami tercinta Faisal Sitorus, tempat berbagi dalam 

suka dan duk.a. tempat bersandar menyampaikan berbagai keluhan, yang telah banyak 

membantu pcnulis secara moril maupun materil, sebagai istri menguca.pkan terimakasih 

alas kcsctiaan yang engkau berikan. Semoga Alah SWT, mcmbcrikan segala yang terbaik 

untuk kita. Untuk ananda tersayang harapan ibunda Fikri Murtadha. yang mampu 

mcnyejukkan hati penulis di kala gundah guiana , scmoga ananda dapat meneruskan cita· 

cita ihunda. 



Terkait dengan pelaksanaan penyusunan karya tulis ini. penulis menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebcsar-hesamya kepada Rektor UNIMEU lbu Prof. Hj Djanius 

Djamin, SH.MS, Dircktur Pasca Sarjana UNlMED Prof. Belferik Manullang. Ucapan 

terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada Bapak Ketua Program Studi 

AdministrdSi Pcndidikan Prof. Dr. lr. Zainuddin M.Pd, dan sekretaris Program Studi 

Bapak Dr. Siman, M.Pd beserta dosen-doscn yang telah banyak memberikan bekal ilmu 

kcpada penulis. 

Ucapan terima kasih penulis kcpada Bapak pembimbing I Prof. Dr. lr. Zainuddin 

M.Pd, dan Pembimbing II Prof Dr. Khairil Ansari, M.Pd , yang senantiasa siap sedia 

menerima penulis untuk melakukan berbagai konsultasi serta perbaikan terhadap 

penyempurnaan karya tulis ini, dalarn kesempatan yang baik ini pcnulis ingin 

meyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak yang tcrlibat langsung dalam proses 

pengujian tesis ini, yang selain bapak pembimbing l dan II. juga Bapak Dr Berlin 

Sibarani M.Pd. Bapak Dr Siman M.Pd. dan Bapak DRr.Ywmadi, M.si . yang telah 

mcmberikan masukan dan kritikan dalam berbagai model dan ketajaman pertanyaan 

kcpada penulis , sehingga penulis dapat memperbaiki dan menganalisa berbagai masalah 

dalam karya tulis ini. 

Rasa terima kasih juga pcnulis sampaikan kepada Rektor UMA dan Pembantu 

Rektor I. II. dan III. Kcpala Biro Personalia. Kepala BAAP, Kt:pala BAKR Juga kcpada 

Bapak dan lbu Dckan beserta seluruh dosen-dosen UMA yang tclah membantu Penulis 

dalam memberikan data-data untuk keperluan penelitian ini . 

Ucapan tcrima ka<;ih juga penulis sampaikan kcpada rckan-rekan sejawat Ihu N ina 

Sircgar. lbu Effiati. Rapak H.M. Yusuf Hrp. lbu Anggreini. Bapak Ahmad Fuad. Ibu 



Emi, Helmi dan khusus kepada Hodriani yang tclah banyak mcmbcrikan motivasi dan 

membantu penulis sehingga selcsainya Tcsis ini. Atas semu.a itu. sert.a rampungnya karya 

tulis ini, penulis sekali lagi mcnadahkan tangan, seraya mengucapkan rasa syukur , 

semoga segala kcmudahan akan selalu penulis dapatkan. serta limpahan rahmat-Nya 

senantiasa tercura.h. Diharapkan karya tulis ini ada manfaatnya bagi pengembangan ilrnu. 

Amin. 

Mcdan, Juli 2006 

Penulis. 

Rosrnala Dcwi 


