
 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang lebih mulia selain mengucapkan puji syukur kehadiran 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuianya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar 

magister pendidikan program studi administrasi pendidikan. Alhamdulillah berkat 

ridhonya, motivasi serta bimbingan dan bantuannya dari semua pihak yang 

berwenang, atas selesainya penulisan tesis ini dengan waktu yang telah ditentukan 

dan direncanakan. Adapun judul tesis yang menjadi pembahasan penulis yaitu 

“Analisis Pengelolaan Praktik Kerja Industri  Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran Di SMK Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa Kabupaten Deli 

Serdang”. 

Terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif 

bagi berbagai pihak. Sebagai ucapan rasa hormat penulis dari lubuk hati yang 

tulus dan paling dalam, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada: 

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

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

Negeri Medan 

3. Dr. Darwin, M.Pd. selaku ketua prodi administrasi pendidikan pascasarjana 

Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai narasumber yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran ilmiah serta motivasi sehingga tesis ini dapat 

selesai. 

4. Dr. Sukarman Purba, M.Pd. selaku Sekretris Prodi Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Univeristas Negeri Medan sekligus Notulen. 
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5. Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang 

berlaku 

6. Prof. Dr. Siman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang 

berlaku 

7. Dr. Irwandy, M.Pd. sebagai narasumber yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran ilmiah serta memotivasi sehingga tesis ini dapat selesai. 

8. Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, 

arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

9. Drs. Sarjono Syam, S.Pd. selaku kepala sekolah SMK Nurul Amaliyah 

Tanjung Morawa, guru-guru dan staf pegawai yang telah membantu 

memberikan informasi dalam pengumpulan data penulisan tesis ini. 

10. Teristimewa saya sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak 

Alm. Selamet Raharjo dan Ibunda Zainah tercinta yang telah               

membesarkan, mendidik dan memberikan nasihat, semangat dan doa yang tak 

terhenti-henti. Kepada suami tercinta Muhammad Asrul yang telah 

memberikan izin kuliah dan dorongan juga semangat, motivasi dan doa 

sampai selesainya pendidikan pascasarjana. 

11. Kesepuluh saudara kandung kakak dan abangda Marsudi, Siti Musinah, Ir. 

Syamsuri, Sulaiman, Dra. Wagini, Tukiani, S.Pd., M. Saibani, M. Tamsir S. 
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Siti Arbaiyah, S.Pd. yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan motivasi 

dalam penyelesaian pendidikan studi saya. 

12. Teman-teman seperjuangan kelas B 1 Administrasi Pendidikan yang telah 

bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan semoga persaudaraan semakin 

erat. 

Akhirnya, saya mengharakan dengan selesainya tesis ini dapat 

memberikan manfaat bagi saya khususnya dan pembaca umumnya. Atas segala 

bantuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan 

memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, amin. 
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