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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang 

selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Kinerja Widyaiswara Di Pusat 

Pengembanagan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang 

Bangunan dan Listrik Medan.”  

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak baik moril maupun material, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, semua bantuan dan dorongannya yang telah diberikan menjadi amal 

ibadah dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang maha Esa, Amin. 

 Rasa terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 

sebagai Pembimbing I dan Prof. Dr. Yusnadi, M.S. sebagai Pembimbing II yang 

telah mengarahkan penelitian ini dengan penuh perhatian memberikan pandangan-

pandangannya, penuh perhatian dan kesabaran membimbing, mengarahkan serta 

memberikan koreksi dan masukan kepada penulis sampai selesainya penulisan 

tesis ini.Begitu juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang 

terhormat: 

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

(UNIMED)  

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd sebagai Direktur  Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) 
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3. Dr. Darwin, M.Pd dan Dr. Sukarman Purba, M.Pd sebagai Ketua Program 

Studi Administrasi Pendidikan dan Sekretaris Program Studi Administrasi 

Pendidikan PPs UNIMED sekaligus sebagai Narasumber dalam penelitian 

ini, telah bersedia memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis 

selama menjadi mahasiswa PPs UNIMED. Selama perkuliahan tidak pernah 

bosan memberikan motivasi dan selalu mengingatkan penulis untuk segera 

menyelesaikan tesis sampai pada akhirnya selesai. 

4. Prof. Dr. Binner Ambarita, M.Pd selaku Narasumber I yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

5. Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku Narasumber II yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

6. Seluruh pegawai Administrasi dan Civitas Akademik PPs UNIMED yang 

telah banyak membantu penulis dalam berurusan administrasi di PPs 

UNIMED, melancarkan segala urusan berkenaan dengan administrasi dan 

informasi yang dibutuhkan penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Prodi Administrasi Pendidikanyang telah 

banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermakna bagi penulis. 

8. Dr. Mian Siahaan, M.M sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan 

Kompetensi  telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua Saya Tercinta dan Tersayang Bapak 

Musael Manik  dan Ibunda Lambinur Berutu , terima kasih atas kasih sayang 
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dan doa yang tulus sepanjang waktu, yang telah memberikan motivasi, 

semangat, moral dan material sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan baik. 

10. Abang saya Sopian Manik, S.Pd, M.Si, Florida Anakampun, S.Pd, Nasrudin 

Manik, Setiawan Sihombing, Jehu Manik, Wenny Amd, dan kakak saya 

Rusliana Manik, AM.Kep, Edwin Boangmenalu yang banyak memberikan 

bantuan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini. 

11. Terimaksih untuk keponakan saya Debora Manik, Deon Manik, Kevin 

Manik, Tesalonika Manik, Clarisa Manik, Genta Manik, Mahrez Manik, Evan 

Boangmenalu dan Teguh Boangmenalu yag selalu member semnagat untuk 

bou mengerjakan tesis. 

12. Terimakasih untuk teman-teman SIMDA GKPPPD P. Bulan ( Juliana Luvi 

Sabrina Padang, S.Pd) yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini sampai selesai.  

13. Kepada seluruh teman Angkatan XXII Kelas B Eksekutif B-2 di PPs 

UNIMED ( kak Adriani Dinamonica, Ester Melisa Purba, Fadillah Muclisoh, 

Syahrul, Shara Ardani , M.Pd, Wahyuni Kusuma, M.Pd, Desi Herawani, 

M.Pd, dan Riri Media, M.Pd) yang menjadi keluarga, sahabat dan selalu 

memberikan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, 

khususnya kepada kak hetti, yang senantiasa membantu penulis dalam setiap 

kesulitan, memberikan semangat,  doa dan dukungan kepada penulis.  
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Semoga semua pihak yang telah membantu Penulis dan belum dapat 

disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

pendidikan dan penulis tesis ini selalu diberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha 

Esa dalam segala hal. Akhir kata semoga tesis ini memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pendidikan sekarang dan yang akan datang. 

 

Medan,    Maret 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

Maria Rosa Mustika 

NIM.  8156132037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


