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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur Saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi  ini 

bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Doktor Ilmu 

Pendidikan dalam Bidang Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

Penulisan disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materil, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan 

mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Amiin. 

Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Harun 

Sitompul, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd  yang telah banyak 

memberikan motivasi dan pemikiran-pemikiran yang sangat berarti sejak awal penulisan 

proposal hingga penyelesaian desertasi ini.  Begitu juga rasa terima kasih yang tulus 

penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Pd, Prof. Dr.Paningkat Siburian, 

M.Pd, Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd  sebagai  narasumber dalam penelitian ini, 

bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan begitu besar artinya dalam 

penyempurnaan disertasi ini. Tak lupa  rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada : 

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

Bornok Sinaga, M.Pd, Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, serta 

semua staf yang telah memberikan fasilitas belajar selama penulis mengikuti 

perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 
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2. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd dan Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd. Ketua dan 

Sekretaris Program Strata Tiga (S3) Manajemen Pendidikan Program Pascarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ucapan terimakasih khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. Abdul Hamid K, MPd 

yang secara tekun memberikan dorongan semangat kepada peneliti untuk penyelesaian 

studi S3 Manajemen Pendidikan. 

4. Seluruh unsur Pimpinan Program Studi, Staf dan Pegawai Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberi dukungan moril dan materil selama 

proses penyelesaian perkuliahan ini. 

5. Para dosen di Program Strata Tiga (S3) Manajemen Pendidikan yang telah membekali 

penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan berpikir, yang dapat digunakan 

untuk penyelesaian disertasi ini. 

Selanjutnya  sembah sujud saya sebagai bentuk ucapan terima kasih yang tulus 

saya sampaikan kepada Ayahanda H. M. Nadjir BTA dan Ibunda Hj. Siti Zulaikha yang 

telah memberi arahan dan bimbingan akan arti dan makna hidup yang sesungguhnya, 

begitu juga seluruh anggota keluarga tersayang Kak Wo Yustina, S.Pdi Adinda Azhar 

Zamzami,S.Pd adinda Salim Jubaidi,  Adinda Aswita, S.Pd dan Adinda Asni.  

Ucapan terima kasih yang tulus dan teristimewa kepada  Istri tercinta  Yusnidar, 

S.Pd dan ananda tersayang Dara Yunita Arsika, Mahfud Utama, Nailal Huda Utama, Rizki 

Aditya Utama dimana kasih sayang, perhatian, kesabaran, ketabahan, pengertian dan 

pengorbanan  mereka senantiasa menjadi inspirasi dan pemberi semangat bagi  saya 

semasa  mengikuti pendidikan ini.  Akhirnya, Saya berdoa kepada Allah SWT semoga kita 

semua mendapatkan kasih dan karunia-Nya.          

                                                                  

 


