
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran dan limpahan rahmat-Nya kepada penulis 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini bertujuan untuk 

memenuhi sebagian besar persyaratan mendapatkan gelar Magester Pendidikan 

pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Tesis ini berjudul 

“Pengaruh Persepsi Tentang Supervisi Kepala Sekolah, Budaya Organisasi 

Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Guru Mts Swasta Sub Rayon 44 

Kebupaten Deli Serdang”.   

 Penulismenyasari bahwa masih banyak kekurangan yang ada didalam tesis 

ini, meskipun demikian penulis berupaya melakukan usaha maksimal, tentu saja hal 

ini disertai bantuan berbagai pihak. Atas bantuan yang diberikan, maka penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

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

2. Prof. Dr. Bornok Sianag, M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Darwin, M.Pd, selaku Ketua Prodi Administrasi Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Sukarman Purba, M.Pd, selaku Sekretaris Prodi Administrasi 

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Darwin, M.Pd, selaku pembimbing I yang juga telah banyak 

memberikan bimbingan berupa saran, gagasan, masukan yang sangat 



berharga sehingga menjadi ide dan membuka cakrawala berfikir yang lebih 

luas bagi penulis untuk dapat menulis tesis ini menjadi lebih baik. 

6. Dr. Restu, M.S selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan 

bimbingan berupa saran, gagasan, masukan yang sangat berharga sehingga 

menjadi ide dan membuka cakrawala berfikir yang lebih luas bagi penulis 

untuk dapat menulis tesis ini menjadi lebih baik. 

7. Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd selaku narasumber yang juga telah banyak 

memberikan masukan berupa saran dan ide dan gagasan pemikiran, 

sehingga hal ini sangat banyak membantu dan mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan tesis menjadi lebih baik. 

8. Dr. Sukarman Purba, M.Pd selaku narasumber yang juga telah banyak 

memberikan masukan berupa saran dan ide dan gagasan pemikiran, 

sehingga hal ini sangat banyak membantu dan mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan tesis menjadi lebih baik. 

9. Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd selaku narasumber yang juga telah banyak 

memberikan masukan berupa saran dan ide dan gagasan pemikiran, 

sehingga hal ini sangat banyak membantu dan mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan tesis menjadi lebih baik. 

10. Kepala Seksi Bidang Pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Deli 

Serdang dan semua Kepala Sekolah MTs Swasta Sub Rayon 44 Kabupaten 

Deli Serdang yang banyak membantu secara administratif dan meluangkan 

waktu guna melengkapi data dan berkas selama penulis melakukan 

penelitian ini. 



11. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sawasta di Sub Rayon 44 

Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu pelaksanaan uji coba 

instrument sampai pengumpulan data. 

12. Bapak/Ibu guru Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Sub Rayon 

44 Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia memberikan waktu dan 

tenaga dalam prosespengumpulan data penelitian ini. 

13. Teristimewa orang tuaku tercinta Irwansyah Lubis (Alm) dan Nurintan 

Hutasuhut serta keluarga besar yang tinggal di Riau dan di Padang 

Sidimpuan yang selalu mendukung dan mendorong terus untuk belajar serta 

selalu mendo’akan agar dapat mengikuti perkuliahan dengan sebaik-

baiknya. Hal inilah yang menjadi semangat sehingga dapat menghasilkan 

karya terbaik penulis dengan bantuan Allah Swt yang penulis persembahkan 

buat orang tua tercinta. 

14. Teristimewa suami tercinta Amiruddin Hasibuan, M.Pd yang selalu 

mendukung dan memotivasi dalam penyelesai tesis, serta buat anak yang 

tercinta Azayla Zafirah Amanda Hasibuan dan Kanzia Amira Putri 

Hasibuan yang selalu mendoakan. 

15. Abangda Dody Indrawan Lubis, Abangda Rahmad Suheri Lubis, Serta 

Adikda Ahmad Rifai Lubis, Rizky Mahrani Lubis, S.Pd yang senantiasa 

memotivasi dan membantu baik moril maupun materil. 

16. Rekan-rekanku seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Program Studi 

Administrasi Pendidikan Stambuk 2014 yang selalu memberikan motivasi 

dan bantuan, serta kontribusi ide yang sangat berharga di saat perkuliahan 

terlebih dalam penyelesaian penulisan tesis ini. 



Akhir kata penulis dengan sepenuh hati juga mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang namanya tidak dituliskan satu 

persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. Mudah-

mudahan bantuan dan kontribusi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan 

dari Allah SWT. Penulis menyadari tesis ini masih banyak terdapat kelemahan dan 

kekurangan, oleh karena itu penulis mohon saran dan kritikan yang membangun 

guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya kemajuan Pendidikan Agama di Kabupaten Deli Serdang. 
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