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KATA PENGANTAR 
 

 Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Bapa yang setia 

melimpahkan kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tesis dengan judul “ Efektivitas Pelaksaanaan Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SMA Negeri 3 Gunungsitoli”.  

Terima kasih dari hati yang paling dalam penulis sampaikan kepada Prof. 

Dr. Paningkat Siburian, M.Pd.selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Dr. 

Sukarman Purba, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Tesis II  yang tanpa kenal 

lelah telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan sehingga 

memampukan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada 

kesempatan ini, penulis juga berterima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Tiur 

Asih Siburian, M.Pd., Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd., dan Dr. Saut Purba, M.Pd. 

yang telah berkenan menjadi penguji dan memberikan masukan dan arahan dalam 

penulisan tesis ini. 

Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada : 

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa penuh S2 

Kepengawasan di Universitas Negeri Medan 

2. Prof. Dr . Syawal Gultom, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Medan dan 

semua staf pengajar yang telah memberikan fasilitas belajar selama saya 

mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). 

3. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri  Medan  (UNIMED). 

4. Dr. Darwin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan PPs 

Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

5. Dr. Sukarman Purba, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi 

Pendidikan PPs Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang telah banyak 

memberikan nasehat, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini. 

6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama saya mengikuti 

perkuliahan di Program Studi AP-Kepengawasan PPs UNIMED. 

7. Bapak dan Ibu staf pegawai yang berkenan mengurus semua administrasi 

saya selama perkuliahan di PPs Universitas  Negeri Medan (UNIMED). 

8. Arozato Harefa, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan kota Gunungsitoli dan 

Rahman Jaya Harefa, S.Pd. selaku Kasi PTK yang telah memberikan 

kepercayaan kepada saya untuk mengikuti seleksi penerima beasiswa penuh 

S2 Kepengawasan. 

9. Drs. Bowonia Zebua selaku pengawas sekolah SMA Negeri 3 Gunungsitoli. 
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10. Mintaria Gea,S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 3 Gunungsitoli dan guru-guru 

Matematika di SMA Negeri 3 Gunungsitoli yang telah ikhlas bekerja sama 

dalam penelitian saya. 

11. Teman-teman Prodi Studi Administrasi Pendidikan Konsentrasi 

Kepengawasan yang telah mewarnai hidupku dengan semangat dan perhatian, 

teristimewa Gustriyani Harahap teman yang dianugerahkan Tuhan sebagai 

saudara di saat saya berada jauh dari keluarga. 

 

 Secara khusus dengan segenap hati, penulis berterima kasih kepada 

mamaku, S.Waruwu yang telah berkorban begitu banyak padaku sampai pada saat 

ini dan percaya akan potensi yang kumiliki di saat saya berpikir batas 

kemampuanku hanyalah sampai S1 saja, dan dengan penuh rasa syukur yang 

dalam karena kebaikan hati yang telah ditaburkan oleh bapakku, T. Ganumba (+) 

dan mertuaku, SK. Harefa (+) dan D. Zebua (+) selama hidup sehingga saat ini 

sayalah yang menuainya dengan selalu tersedia jalan keluar bagi saya dari setiap 

kendala selama menyelesaikan tesis ini. Priyatna Syukur Charles Harefa suami 

yang dipilihkan Tuhan untukku yang terus mendorongku untuk mewujudkan sisi 

terbaik dari diriku tanpa berpikir sedikitpun bahwa saya hanyalah seorang 

perempuan, kedua anakku Nathasya Harefa dan Bertrand Haga Saro Harefa yang 

dianugerahkan Tuhan untukku dengan segala cinta dan kasih sayang mendoakan 

dan menyemangati saya ketika saya berpikir untuk menghentikan kuliah ini, dan 

saudara-saudara yang selalu setia menanggung segala kekuranganku I.Kiki Harefa, 

Kak Hellen Harefa, A/I.Seandy Harefa, A/I.Theo Gulo, A/I.Frans Ganumba, A/I. 

Tessa Siburian, Muliati Ganumba dan Patriaman Ganumba. Terima kasih banyak 

juga untuk para sahabat dan handai taulan yang senantiasa mendoakan hal yang 

baik terjadi dalam hidupku. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kasih dan anugerah-Nya 

kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyusun tesis ini. Akhir 

kata, saya berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk  

kemajuan pendidikan di SMA Negeri 3 Gunungsitoli. 

 

Medan,  November  2017 

Penulis, 

 

 

       Suriani Ganumba 


