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Puji dan syukur pcnulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kesebatan, kescmpatan serta kekuatan sehingga pcnulis dapat 
menyelesaikan penulisan tcsis ini. Tesis ini disusun dalam rangka mernenuhi salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan di Pascasarjana UNIMED. 

PeneHtian ini secara umum bertujuan untuk melihat secara dekat pelaksanaan 
koordinasi tugas di daJam Jcmbaga pcndidikan pesantren NuruJ Hakim serta 
menguraikan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pimpinan dalam 
menanpni pennasalaban koordinasi tugas. 

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 
kepada, Prof. Hj. Djanius Djamin, SH. MS selaku Rektor UNIMED, Prof.Usman 
Pelly, PhD, MA sebagai DiJdctur Pascasarjana UNJMED, Prof. Dr. HM. Yacub, 
M.Ed, Dr. Yusri, M.Pd yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran 
yang baik dalam pcnulisan tcsis ini schiogga selcsai tcpat pada waktunya. . . 

swnber: Prof. Dr.Belferik Manullang, Dr. Siman, M.Pd, dan Dr, Efendi Napitupulu, 
M.Pd yang telah banyak memberikan kritikan serta saran yang membangun dalam 
peoulisan tesis ini. 

Teristimewa kepada Ayahanda Mohammad Ilyas Nasution dan ibunda Illiyah 
Mardia yang mencurahkan kasih sayang serta perbatian yang tiada terhingga kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikWl pendidikan di Pascasarjana UNIMED. Tanpa 
bantuan mereka, rasanya penulis sulit menyelesaikan tugas ini dengan baik. 

Kcpada Nenek. dan adik..adikku, Muhammad Isa, ST. Saribani. Ahmad 
Sanusi~ Ahmad Tennizi. Sinar Sahara. Ahmad Suyuti. Ahmad Hambali, Pumarna 
Hayati, Ahmad Ramadhan dan Muhammad Iqbal• yang telah memberikan dorongan 
dan motivasi kepada penulis selama ini. 

Kepada Adinda Ludfiah Hasibuan, S. TP yang membantu, mendorong serta 
menyemangati penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Kepada ternan sejawat yang telah banyak memberikan masukan. saran dan 
bantuan selama penulis mcngikuti perkuliaban di Pascasarajana UNIMED. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penuJisan tesis ini masihlah sangat 
sederhana sekali. Terutama waktu, dana, serta kemampuan yang penulis miliki dalam 
mendapatkan informasi dalam penelitian masih sangat terbatas. Untuk itu penulis 
masih mcngbarapkan saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca. 
Mudalrmudaban tulisan ini dapat bermanfaat 
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