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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur dan kemulian, penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa, atas kasih dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis hingga 

dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif, 

Budaya Sekolah, dan Pengelolaan Stress terhadap Kinerja Kepala SMA di Kabupaten 

Deli Serdang. 

 Penulisan tesis ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan 

Megister Administrasi Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan. 

 Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak 

memberikan motivasi, bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan dengan baik; 

2. Prof. Dr. Benyamin Situmorang, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan dengan baik; 

3. Prof. Dr. Syawal Gultom , M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan, yang 

telah memberi izin penelitian; 

4. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri 

Medan, yang telah memberi izin penelitian;  

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

Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan motivasi 

kepada penulis untuk menyelesaikan pembuatan tesis; 

6. Dr. Sukarman Purba, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Administrasi 

Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai 

dosen penguji, yang telah memberikan motivasi, saran dan kritikan kepada 

penulis untuk menyelesaikan pembuatan tesis; 



7. Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd sebagai Dosen Penguji I, yang telah banyak 

memberikan masukan dalam penyempurnaan tesis ini; 

8. Dr. Irwandy, M.Pd sebagai Dosen Penguji II, yang telah banyak memberikan 

masukan dalam penyempurnaan tesis ini; 

9. Para Dosen di jurusan Administrasi Pendidikan yang telah banyak memberikan 

ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar mengajar di kampus 

pasca sarjana; 

10. Staf sekretariat Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah banyak membantu secara administrasi sehingga tesis 

ini dapat diselesaikan dengan baik; 

11. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara yang telah 

mengeluarkan surat izin penelitian, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya; 

12. Bapak Kepala UPT Deli Serdang Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara 

yang telah memberi masukan dan motivasi, sehingga penelitian ini dapat 

terlaksana dengan baik;  

13. Para kepala SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Deli Serdang yang telah 

bersedia membantu peneliti mendapatkan data penelitian yang sebenar-benarnya; 

14. Teman-teman mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Konsentrasi 

Kepengawasan atas motivasi dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 

Terkhusus buat Karyawan Keliat dan Panatar Siringoringo serta Azhari yang 

telah banyak membantu dan memberi support buat penulis dalam penyelesaian 

penulisan tesis ini; 

15. Alm. Janulis Purba dan Salinah Br. Sembiring, orang tua yang telah melahirkan, 

membesarkan dan mendidik serta mendoakan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini; 

16. Lidia Rayani Br. Pinem, S.Pd istriku tercinta dan kedua putraku Marcelino 

Cristian Purba dan Ignatius Bastanta Purba yang selalu memberi motivasi, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini; 
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17. Tehita Pinem dan R. Br. Ginting, mertua yang selalu memotivasi dan doanya 

bagi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik; 

18. Keluarga besar Purba serta keluarga besar Pinem yang juga sangat banyak 

membantu dan memberi dorongan bagi penulis. 

 Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan walaupun penulis 

telah berusaha dengan kemampuan yang ada. Namun penulis berharap semoga tesis 

ini  dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha 

Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang telah 

membantu penulis. 
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