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KATA PENGANTAR 

Atas berkat rahmat dan izin Allah Yang Maha Kuasa, Alahamdulillah penulisan 

proposal tesis ini dapat saya selesaikan setelah melalui proses yang panjang serta 

menyita waktu, biaya dan tenaga. Penulis menyadari jika tanpa Ridho Allah SWT. 

Mustahil proposal tesis ini dapat saya selesaikan dengan segala keterbatasan dan 

kelemahan penulis. 

Selawat beriring salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Yang 

telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Penulis banyak mendapatkan 

inspirasi dari pengalaman hidup Rasulullah SAW dalam berjuang menuntut ilmu tanpa 

kenal lelah dan pantang menyerah. Inspirasi dan motivasi penulis peroleh juga dari 

Ibunda tercinta yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi ini. 

Dalam upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) 

Program Studi Administrasi pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas 

Negeri Medan, penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang kinerja pegawai di 

Kabupaten tempat dimana penulis tinggal. Dengan melihat fenomena yang terjadi 

mendengarkan opini masyarakat serta berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis 

tertarik meneliti “Hubungan Kepemimpinan Situasional, Motivasi Kerja dan 

Persepsi tentang Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Daerah Kabupaten Langkat”.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada yang terhormt: 

1. Rektor dan Pembantu Rektor yang telah membimbing dan memberi pelayanan 

kepada mahasiswa. 

2. Direktur, Asisten Direktur, Bapak/Ibu dosen, serta segenap pegawai Prodi 

Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah membimbing dan memberi pelayanan kepada mahasiswa. 

3. Bapak Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. 

Restu, M.S. selaku pembimbing II yang tulus meluangkan waktu 

membimbing dan memotivasi dengan sabar dan bersahabat telah membimbing 

dan mengarahkan penulis dalam menyiapkan penelitian ini. 
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4. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. Kons, Bapak Dr. Darwin, M.Pd dan 

Bapak Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd, selaku narasumber yang telah sudi 

meluangkan waktu serta pemikirannya dan masukannya demi kesempurnaan 

tesisi ini. 

5. Bapak Dr. Darwin. M.Pd selaku Kaprodi Administrasi Pendidikan.dengan 

Bapak Dr. Sukarman, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan, 

yang telah memberi motivasi serta dukungan. 

6. Bapak Musti, M.Pd selaku Kepala BKD Langkat serta para pegawainya, yang 

telah memberikan waktu dan ruangnya untuk penelitian ini. 

7. Dan tak lupa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus buat orangtua 

tercinta yang tak henti memberi dukung dan mendo’akan, Tiada kata yang 

layak untuk menggambarkan besarnya terimakasih atas semua pengorbonan 

dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan sampai saat ini. 

8. Istri tercinta Putri Nurmala Sari, dan anakku Hanif dan Hanan, yang telah 

begitu banyak memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini, tiada balasan 

setimpal yang bisa diberi. 

9. Teman-teman mahasisawa angakatan XXIII Prodi Administrasi Pendidikan 

yang mejadi motivasi dan telah membantu banyak dalam penulisan tesis ini. 

Semoga semua pihak yang telah membantu Penulis yang telah berkontribusi 

dalam penyelesaian pendidikan dan penulisan tesis ini selalu ditambahkan berkat oleh 

Allah SWT dalma segala hal. Akhir kata penulis mengharapkan ssemoga tesis ini dapat 

memberi kontribusi untuk menjadikan tesis yang bermanfaat. 

 

Medan,      Juli 2017 

Penulis 

 

M. Rieza Iqbal 


