
ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan dan pertolongan-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan penyusunan Proposal Tesis dengan Judul 

“Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Pedagogik, Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Komitmen Organisasi Guru SMK Di  Kabupaten Dairi”.  

Penulis menyadari bahwa selesainya proposal tesis ini berkat adanya bantuan 

moril maupun materil dari berbagai pihak. Karenanya dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terimakasih yang kepada yang terhormat: 

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

memberikan pengarahan kepada penulis serta memberikan kesempatan dan 

kemudahan untuk memulai penulisan proposal tesis lebih awal. 

2. Prof .Dr. Paningkat Siburian , M.Pd sebagai pembimbing II, yang dengan tulus 

memberikan banyak watu dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan Proposal 

tesis ini. 

3. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

4. Dr. Darwin, ST, M.Pd sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan 

Pasca Sarjana UNIMED dan sekaligus sebagai penguji yang banyak 

memberikan masukan kepada Penulis. 

5. Dr. Sukarman Purba, M. Pd sebagai Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan 

Pasca Sarjana Unimed, yang telah memberikan motivasi dan sekaligus sebagai 

penguji yang telah banyak membantu, mengkoreksi dan banyak memberikan 

masukan untuk memperbaiki thesis ini semakin lebih baik.  

6. Prof.Dr.Benjamin Situmorang,M.Pd sebagai Penguji yang telah banyak 

membantu,mengkoreksi  dan memberi masukan untuk perbaikan Thesis ini.  

7. Istri tercinta Hotnida Lubis, S. Pd yang selalu setia, sabar untuk memberi 

motivasi serta doa sejak perkuliahan hingga selesainya proposal tesis ini. 

8. Anak-anak tercinta : Lola Putri Saing, Dhani Christovel Saing, Felix Tripatra 

Saing, Jodie Valentino Saing. 
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9. Kepada Dinas Propinsi Sumatera Utara, seluruh Kepala Sekolah dan Guru SMK 

di Kabupaten Dairi yang telah menjawab dan memberikan waktu sehingga data 

yang dibutuhkan dapat tercapai. 

10. Seluruh para Dosen Prodi Administrasi Pendidikan dan para Pegawai Prodi dan 

Pascasarjana yang telah berperan memberikan ilmunya serta mendukung 

penyelesaian administrasi selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana 

Unimed. 

11. Seluruh teman-teman teristimewa Albiner Simbolon yang selalu bersama-sama 

dalam penyelesain studi ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan 

moril, material, waktu dan tenaga bagi penulis. 

 Akhirnya penulis berharap proposal tesis ini dapat berkenan untuk di lanjutkan 

penelitian dan pada akhirnya menjadi sebuah Thesis yang dapat memberi masukan 

kepada peningkatan pelayanan pendidikan . Ada banyak yang sudah diberi tak satupun 

yang bisa penulis balaskan selain doa. Semoga semua pihak yang terlibat dalam 

penulisan proposal tesis ini semakin sukses dan Tuhan memberi umur panjang. 

 

 

      Medan,   2018 

      Penulis 

 

 

Paulus Pandiangan Saing 

NIM.8146132018 

 

 


