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KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena telah 

memberikan berkat dan kekuatan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini bertujuan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan Program 

Studi Administrasi Pendidikan Pasca Smjana Universitas Negeri Medan. 

Tesis ini beljudul : Pola Pengembangan Profesionalisme Guru SMA RK Budi 

Mulia Pematangsiantar. Dalam penutisan tcsis ini penulis telah berusaha sebaik dan 

semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan penulis tesis ini tidak terlepas dari 

kekurangan dan kelemahan. 

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak baik secara moril maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

semoga Tuhan melimpahkan berkatNya kepada mereka yang telah memberikan bantuan 

dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar

besamya kepada: Bapak Prof. Dr Belferik Manullang selaku pembimbing I dan Bapak 

Prof. Dr.Siman, MPd, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu 

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan koreksi yang sangat serius dalam 

penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Dr.Syaiful Sagala MPd, 

Bapak Dr.Busmin Guming MPd , dan Bapak. Dr. Marihot Manullang MPd selaku nara 

sumber yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan untuk perbaikan tesis ini, 

serta seluruh Bapak dan lbu Dosen yang dengan iklas telah menyampaikan ilmunya 

selama penulis menempuh pendidikan, rdcan-rekan mahasiswa yang telah memberikan 

dorongan di Program Pasca Smjana Unimcd. 
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Selanjutnya kepada Br. Silvester J.Simamora, SP selaku kepala sekolah SMA RK 

Budi Mulia yang telah meberikan kemudahan dan informasi tentang sekolah untuk 

keperluan penelitian ini. Begitu juga kepada guru -guru, staf tata usaha, dan adek-adek 

siswa SMA RK Budi Mulia Pematangsiantar yang berkenan memberikan inforrnasi, data 

dan hal-hal yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

Secara khusus kepada Ayahanda M Markus Simit (Aim), dan lbunda Julianna 

Guming (Aim), atas bimbingan didikan, dan doa-doanya yang senantiasa menyertai 

perjalanan penulis, tak lupa juga terima kasih kepada Bapak mertua Drs L.lumban Raja , 

dan lbunda Mertua (Aim), Abang, Kakak, Adik, keponakan dan seluruh keluarga yang 

telah memberikan dukungan moril maupun materil. 

Teristimewa kepada suamiku Drs Ojahan Lumban Raja, putra dan putri tercinta 

Rumia Christina, Gibert Daniel, dan Nakkok Fernando dengan pengorbanan, bantuan 

dan dukungan sepenuhnya serta pengertian yang tak terukur sehingga penulis dapat 

mengikuti studi dengan lancar dan menyelesaikan tesis ini, tentunya banyak mengurangi 

hak-hak mereka untuk memperoleh perhatian sewajamya 

Akhimya , semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berrnanfaat bagi 

pembaca untuk menambah wawasan berpikir untuk kemajuan dunia pendidikan di masa 

mendatang. 
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