
 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Penulis ucapkankepada Tuhan Yang Maha Esa dimana 

selalu memberikan rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian besar persyaratan 

mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. Tesis ini berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

dan Sikap Inovatif dengan Komitmen Afektif Guru SMK Kesehatan di Kota 

Medan ”.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada didalam tesis 

ini, meskipun demikian penulis telah berupaya melakukan usaha maksimal, tentu 

saja hal ini disertai bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan yang diberikan, 

maka Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, 

M.Pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

pendidikan pada program Pascasarjana selama ini.  

2. Bapak Direktur, Asisten Direktur, Ketua Prodi dan Sekretaris, Bapak/Ibu 

Dosen serta segenap Pegawai Program Studi Administrasi Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah membimbing dan 

memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa. 

3. Bapak Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd dan Dr. Saut Purba, M.Pd, selaku 

pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam 



 
 

mengarahkan, memotivasi, membimbing serta memberi nasihat kepada 

Penulis dalam penyelesaian tesis ini.  

4. Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M. Si selaku narasumber sekaligus validator, 

Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd dan Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd, selaku 

narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada 

Penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian bagi penulis. 

6. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan di Kota Medan yang 

telah membantu dalam pelaksanaan uji coba instrumen sampai pengumpulan 

data penelitian ini. 

7. Bapak/Ibu Guru SMK Kesehatan di Kota Medan yang telah bersedia 

memberikan waktu dan tenaga dalam proses pengumpulan data penelitian ini. 

8. Teristimewa buat orang tua saya, suami, anak-anak saya yang tercinta dan 

saudara-saudara saya yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, 

pengertian serta do’a disepanjang sujudnya (terima kasih Penulis ucapkan 

semoga selalu disertai kemuliaan dan perlindungan Allah SWT Amin) 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. 

9. Kepala Sekolah dan Rekan Kerja saya yang senantiasa mendukung dan 

memotivasi saya dalam menyelesaikan tesis ini.   

10. Teman-teman Penulis, mahasiswa AP khususnya angkatan XXI kelas A, 

kelas AP lainnya serta teman-teman mahasiswa dari prodi lainnya yang telah 



 
 

banyak memberikan motivasi dan kenangan terindah yang tak akan 

terlupakan. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian pendidikan dan 

penyusunan tesis ini, Penulis berharap kiranya seluruh perhatian, kebaikan, dan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebajikan dan 

mendapat barakah dari Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan khasanah pengetahuan. 

 

Medan,   Januari 2015 
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