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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat

menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implementasi Supervisi Akademik

Terhadap Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri di Kota Langsa”.

Selanjutnya shalawat beserta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW

yang menjadi suri tauladan dalam setiap sikap dan tindakan kita sebagai seorang

intelektual muslim.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan

dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Administrasi

Pendidikan Konsentrasi Kepengawasan di Universitas Negeri Medan. Penulis

menyadari bahwa sesungguhnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan atas

bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh

karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu.

Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, Kons selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat

diselesaikan. Rasa terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada:

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

Medan.

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

Universitas Negeri Medan.
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3. Bapak Dr. Darwin, M.Pd selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan

Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan.

4. Bapak Dr. Sukarman Purba, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi

Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan.

5. Bapak Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd selaku Narasumber I yang telah

memberikan masukan-masukan yang sangat berguna dalam perbaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd selaku Narasumber II yang telah memberikan

masukan-masukan yang sangat berguna dalam perbaikan tesis ini.

7. Bapak Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd selaku Narasumber III yang telah memberikan

masukan-masukan yang sangat berguna dalam perbaikan tesis ini.

8. Bapak Drs. H. Bukhari, M.Pd selaku korwas tingkat SMA di Kota Langsa yang

telah bersedia memberian keterangan yang selengkap-lengkapnya dalam

penelitian ini.

9. Kepada Ibu Hj. Hasnah, S.Pd selaku pengawas sekolah bimbingan konseling di

Kota Langsa telah bersedia menjadi subjek penelitian ini.

10. Kepada seluruh kepala SMA Negeri di Kota Langsa dan rekan-rekan guru

bimbingan konseling tingkat SMA di Kota Langsa yang telah bersedia menjadi

informan dan memberikan keterangan untuk mendukung penyelesaian tesis ini.

11. Kepada rekan-rekan khususnya Mahasiswa Program Studi Administrasi

Pendidikan Pasca Sarjana Angkatan III kelas Aw1 yang tidak dapat disebutkan

satu persatu.

12. Kepada orang tua yang saya cintai dan banggakan yakni Ayahanda Tgk.

Ahmad dan Ibunda Nuraini yang selalu mendoakan penulis selama menjalani

studi di PPs Universitas Negeri Medan.
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13. Teristimewa kepada istri tercinta Hasnulliza, S.Kom yang begitu sabar

mendukung dan mendoakan penulis selama penyusunan tesis ini.

14. Kepada buah hati tercinta Muhammad Alfath yang selalu menjadi

penyemangat penulis dalam menyelesaikan program studi di PPs Universitas

Negeri Medan.

15. Kepada seruluh aktivis pendidikan di Kota Langsa yang telah memberikan

masukan dan memberikan semagat kepada penulis dalam menjalani penelitian

ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak

kekurangan baik dari segi isi maupun dari segi penggunaan bahasa yang jauh dari

sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan

agar memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini.

Medan,  Desember 2017

Penulis
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