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KATA  PENGANTAR  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya yang telah menuntun penulis, 

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 “Pengaruh Budaya Budaya Sekolah, Kepuasan 

Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota 

Binjai”. Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Rasa terima kasih 

terutama penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd selaku 

pembimbing I dan Prof. Dr. Hj. Sri Milfayeti,  M.S. Kons selaku pembimbing II 

yang selalu bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan 

bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini, begitu juga 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:   

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

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

pendidikan dan penyelesaian tesis pada Program Pascasarjana selama ini.  

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas 

Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan dan membimbing serta 

memberikan pelayanan kepada penulis selama ini. 

3. Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris, Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai 

Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah membimbing dan memberikan pelayanan kepada 

penulis selama menjadi mahasiswa.   

4. Dr. Ir. Darwin, M.Pd dan Dr. Sukarman Purba, M.Pd sebagai Ketua dan 

Sekretaris Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  

5. Dr. Sukarman Purba, M.Pd, Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd, dan Dr. Eka 

Daryanto, MT selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan saran 

dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.  
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6. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai yang telah membantu dalam 

memberikan ijin penelitian di SMA Negeri di Kota Binjai.  

7. Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru SMA Negeri di Kota Binjai 

(SMA Negeri 1 , SMA Negeri 2 , SMA Negeri 3,  SMA Negeri 4, SMA 

Negeri 5, dan SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 7) yang telah membantu 

penulis dalam pelaksanaan uji coba instrumen dan pengumpulan data 

penelitian ini.  

8. Orang tua yaitu Bapak H. Aminuddin Saragi (Alm) dan Ibu Hj. Nurbiah S. 

Pd.I, dengan doa-doa, cinta, kesetiaan dan penuh kesabaran telah mendidik, 

mengasuh, mendukung dan memotivasi penulis sejak kecil sampai bisa 

mandiri mengambil keputusan menentukan masa depan. 

9. Saudara-saudari saya 4 (empat) orang dan keluarganya (Khairul Anwar Saragi 

sekeluarga, Inna Khairina Saragi sekeluarga, Abdul Halim Saragi sekeluarga, 

Ilham Kamil Saragi) yang selama ini telah banyak mendukung penulis baik 

moril maupum materil dengan doa-doa dan memberikan  semangat, perhatian 

serta dorongan bagi penulis selama ini. 

10. Prof. Dr. H. Djohar Arifin Husin yang dengan cintanya telah memberikan 

dukungan, perhatian dan doa-doa kepada penulis selama ini, sehingga bisa 

menyelesaikan studi dengan baik. 

11. Molisah yang selalu memberikan dukungan dan tak henti-hentinya 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

12. Teman-teman Jurusan Administrasi Pendidikan/AP, secara khusus Angkatan 

XXIII Kelas B Eksekutif yang sama-sama berjuang dalam bangku kuliah 

dengan suka dan duka, serta tawa dan candanya telah banyak memberikan 

dorongan dan dukungan kepada penulis sehingga bisa selesai dengan baik. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian pendidikan dan penyusunan tesis 

ini, mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT.  
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