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KATA PENGANTAR 

Sega1a puji dan syulrur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanabu wa Ta'ala 

Tuhan Yang Maha Kuasa, aw segala berlcah dan anugerah yang talc tedringga dari Nya. 

sehingga penu1isan tesis ini dapat selesai sebagafiNINI yang penulis barapk.an. Tesis ini 

beJjudul : "'MPLEME~I ASI KURIKULUM DALAM MANAJEMEN BERBASIS 

SEKOLAII PADA SMK WIXRAMA BOGOR", yang diajukan uotulc memenuhi 

sebahagian persyaratan dalam memperoleh Magister Peodidikan pada Prowam 

Pasca.satiana Universitas Negeri Mcdao. 

Selama penulis mengikuti peodid.ibn pada Program Paseasarjana Uoivcrsilas 

Negeri Medan, penulis Ielah sangut banyak mendapat bimbingan, petunjuk, bantuan, 

pengarahan serta doroogan dari beJbagai pihak sehingga penulis dapat menyel ikan 

progrwn pendidilcao dan penelitian ini tepat pada waktunya. Untuk lcesemuanya itu 

petkenanbnlab penulis menyampaikan ucapan terim.a lr.asih dan pengbarpan Y'IDtl 

xtinggi-tinggioya lcepada: 

Prot Dt-. Bdferik MMell .. lo Oirek1ur P8SC8S81jana UoiversilaS Negeri MedaD 

sekaligus selaku Pembimbing I. dan Dt-. Yesri MPd. sclaku Pembimbing n yang 

SCD811tiasa mcmberikan bimbingan, araban. petUnjuk 9Cr1a dorongan dan IDOiivasi sclama 

penulis mengilruti pendidilcao S8lllpal selesainya penuli.san t.csis ini. 

Dr. Syalf•l Sapia M.PcL dan Drs. Yuaratodo Wa-. M.Pd. selaku Ketua dan 

Selcretaris Program Studi Adtninisuasi Peodidilcan Pasca581jana Unimed. yang telah 

banyak tnemberikan pecunjuk dan aralum serta motivasi lcepada penulis. 
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Bapak Dr. Laltmuddin Lubis M.Ed. 

· lr. ltasla Dl11a Sulvlanti, M,Si. Kepala SMK Wikrama Bogor beserta para gurulstaf dan 

kluyawan , penulis menyampaikan ucapan terima kasib dan rasa hormat yeng mendalam • 

· yang telah banyak memberikan bantuan dan perhatian pada saat penulis melakukan 

penelitian. 

Dn. Taroai Hia, Kepalo Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utata, yang telah bonyak 

memberikan bimb~an. araban. pet\ll'\juk dan motivasi baiJc dalam tugas sebari-hari 

maupun dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan te.,is ini. 

Dn. H.M.E. Pakpahan MM. Kepala Subdis Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumateca Utara selaku atasan langsung penulis, yang telah banyak 

memberilcan bintbingan, nrahan, petunjuk serta dorongan dan motivasi kepada penulis 

baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan 

tesis ini. 

Ueapan terima kasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada seluruh dosen pada 

Program Pasea.wjana Unimed, yang tidak dapat penulis lupakan j asa-jasanya YaJ\8 telah 

memberikan petunjuk dan araban serta motivasi dan dorongan seh1ma penulis meniiJruti 

pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini. 

Terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepeda h ·. Kamaluddia 

H.aralaap MSi., Dn. R.ivolaD Priya•ti PIL. M.Pd. , Japakbl E. M. Bailjanaaltor, Drs. 
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Rilal M.Pd. yang dengan gnya dan babasanya yang unik y3kni memberiknn motivasi dan 

dorongan dengan meogirim SMS kepada penulis dan ternan-ternan lainnya untuk segera 

menyelesaikan penulisan tcsis. 

Terima kasih penulis persembahkan kepada ibundaku yang sangat gigih dan memiliki 

kbarisma, bunda Ora. Hj. Af'ifall AR. se-keluarga yaog selalu memberikan motivasi dan 

dorongan sena semangat buat peoulis baik dalam tugas sebari-bari maupun dalam 

penyelesaiao pendidikao dan penulisan tesis ini. 

Teristimewa kepllda kcdua orang tua peoulis yang pcnulis banggakan ibunda Yunlmar 

dan Bapanda H.M.Nur Rlzali, SH sebagai swnbcr kehidupan, pcmbimbing utama bidup 

penulis, pendidik penulis. Merekalah yang telah mcmbesatkao sena mendidik penulis 

Ulltllk mampu bc:rsikap terbuka, kreatif, berani dan bijaksana, Merelca memiliki pemn 

sangat penting dan tak terbil\gga, hingga rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan 

pcmah cukup untuk menggambarknn wujud penghnrgaWl penulis buat mereka benhw. 

Terima kasih penulis persembahkan kepllda kedua mcnua pcnulis Bapanda limed Datuk 

P. Siotro dan lbunda Siti i{).Hijah. yang telah memberilcan motivasi dan 5ei!UIIIga1 

hingga penulis dapat menyelesaikan pendidilcan dan penulisan tesis ini, 

Kbusus kepada lnyaf lamed, suami penulis yang deogao penuh pengertian dan 

kesabaran meodampiJ1gi penulis baik pada masa-ma.'l8 sulit, memberikao dorongan dan 

moti vasi yang sangat uoik sebingga penuli~ dapat menyelesaikan pendidikan baik pada 

saat menye.lesaikao pcndidikao Sl tahuo 1994 disaat 12 tahun llSia perbwi.nan penulis 

dan hingga kini menyelesaikan pendidikao S2. dan penulisan tesis ini. dimana. tepat25 

tahun usia perkawinan pcnulis, untuk semua itu penulis ucapk.an maaf alaS kcalfaao dan 

terima kasih serta pcoghargaan yang tiada terllingga. 
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Di balik terse!esainya penulisan tesis ini ada tiga orang sibuah hati penulis yang 

mungkin terusik kebahagiaan mereka dikarenakao kesibukan penulis menyelesaikan 

pendidikan namun mereka selalu memberikan dorongan, perhal.ian dan mereka 

bertiga jugalah pemberi inspirasi boat peoulis yakni anak-anakku tersayang si suluog 

Eviceaaa Yuris SJ'si., si abang Febri Yuris, si bungsu Roal Yuris, dan tidak 

kctinggalan Bayu Y uris, terima kasih buat kalian semua. 

1\JdtinJ.ya penlilis tidak mampu membalas kebaikan mereka baik yang penulis 

sebutkan maupuo yang ridak dapat penulis sebul.kan satu persatu, semoga Allah S.W.T. 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehiagga hambaNya dapat menyelesaikan tugas

tugasnya dengan baik. 

Kelemahan dan kekurangan serto keterbatasan yang terdapat dalam tesis ini, 

sesungguhnyalah penulis mengharapkan kritik: dan saran dari semua pihak demi 

kesempumaan tesis ini. Semoga kiranya tesis ini betapa pun kecilnya dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. Amin. 
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