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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga masih diberikan kesehatan, 

kekuatan, hikmah, serta kemudahan dalam menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini 

berjudul "Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, dan 

Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Guru SMA di Kota Medan" 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S3 Manajemen 

Pendidikan Program Pascasarjana UNIMED. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor pentingnya komitmen organisasi 

guru dalam menjalankan tugas dan perannya dalam rangka mengefisienkan tata 

kelola sekolah guna pencapaian tujuan pendidikan. Hal inilah yang menurut penulis 

menarik untuk dikaji secara mendalam. Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak 

akan dapat selesai tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan positif dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penyelesaian penulisan Disertasi ini. Ucapan terima kasih disampaikan 

kepada: 

1. Yth. Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. atas 

kesempatan dan berbagai kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk 

mengikuti program doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

2. Yth. Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Bornok Sinaga, 

M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dalam 

penyelesaian studi S3 di Universitas Negeri Medan. 
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3. Yth. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan, Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas 

yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program doktor 

(S3) pada Universitas Negeri Medan. Sekaligus beliau bertindak sebagai 

Promotor I yang telah banyak  memberikan bimbingan, masukan serta saran-

saran yang sangat komprehensif untuk melengkapi penulisan disertasi ini. 

Berbagai saran yang telah diberikan menjadi penyempurna isi Disertasi ini. 

4. Yth. Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. sebagai Promotor II yang telah 

banyak memberi arahan, petunjuk, dukungan dan masukan serta dengan penuh 

kesabaran dalam membimbing penyelesaian penulisan Disertasi ini. 

5. Yth. Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd. selaku narasumber yang telah memberikan 

masukan, gagasan dan saran dalam penyelesaian Disertasi ini. 

6. Yth. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd. selaku narasumber yang telah memberi 

masukan serta saran dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini.  

7. Yth. Prof. Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd. selaku narasumber yang telah memberi 

masukan, ide dan gagasan dalam penyelesaian penelitian Disertasi ini. 

8. Yth. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, M.A. (UIN-SU), selaku narasumber atas 

masukan yang diberikan untuk penyempurnaan Disertasi ini. 

9. Isteri tersayang Julia Chayanti Sitompul, SH. dan anak-anak tercinta : Risya 

Harfini Lubis, S.Pd., Ahmad Anugerah Lubis, SH., dan Dinda Rizky Yolanda 

Lubis, S.E., yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan 

selama berlangsungnya perkuliahan di S3 hingga masa penyelesaian penulisan 
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Disertasi ini.. 

10. Saudara-saudara penulis dan semua handai taulan yang tidak dapat penulis 

sebutkan nama mereka satu persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik 

langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun 

materiel, sehinggga penyusunan penulisan Disertasi ini dapat terwujud. 

Akhirnya, seperti ungkapan, “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, begitu juga 

dengan Disertasi ini belum sempurna dan tidak luput dari kekurangan/kesalahan, 

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun 

dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan pengembangan keilmuan sesuai 

dengan fokus penelitian yang dikaji. Atas semua kritik dan saran yang telah 

disampaikan dalam Disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada 

terhingga. Semoga Allah SWT kelak membalas amal kebaikan yang telah diberikan. 

Amin ya robbal alamien. 

Medan,          Desember 2017  

 Promovendus, 

 M. Joharis 


