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Kata Pengantar 

Puji syukur terhadap Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang beijudul Hubungan Kemampuan 

Manajerial dan Supervisi Kepala Sekolah dengan Kineija Guru SMP Negeri 14 

Medan Tahun Pelajaran 2009/2010. 

~ Penulisan tesis ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan 

Magister Administrasi Pendidikan di Program Pascasaijana Universitas Negeri 

Medan. 

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih saya yang 

sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala M.Pd selaku Ketua 

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasaijana Unversitas 

Negeri Medan dan selaku dosen pembimbing saya juga Bapak Dr.M.Rajab Lubis 

M.S dosen pembimbing saya juga. serta dosen penguji saya Prof. Dr. Kliairit Ansari 

M.Pd. dan Dr.Arif Rahman M.Pd. serta Dr. Zulkifli Matondang M.Si. Dengan ucapan 

semoga ada dalam lindungan Allah Subhana Wataala, begitujuga bapak Prof. Rustam 

Amir Effendi, M.A, Ph.D dan Bapak Prof. Dian Armanto M.Pd. M.Sc. Ph.D, dan 

kepada dosen-dosen lainnya yang telah membimbing peneliti, atas segala bimbingan 

dan bantuannya dalam penulisan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih. 

Peneliti juga sangat berterima kasih kepada bapak Prof. Dr.Belferik Manullang 

selaku Direktur Program Pascasaijana Universitas Negeri Medan, dan seluruh staf 

pengajar yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran selama peneliti mengikuti 

pendidikan di Program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Ucapan terima kasih juga khusus kepada bapak kepala SMP Negeri 14 Medan, 

Drs. Supri yang telah memberi izin dan membantu saya dalam penelitian, sehingga 

penelitian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. 

Ucapan yang sama juga peneliti sampaikan kepada responden yakni para guru

guru dan siswa-siswi SMP Negeri 14 Medan yang telah bersedia membantu peneliti 

mendapatkan data-data yang sebenarnya 

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada ternan-ternan mahasiswa 

Magister Administrasi Pendidikan atas motivasi dan kebersamaan yang telah 

diberikan selama ini. Kepada staf sekretariat Program Studi Magister Administrasi 

Pendidikan Pascasaijana Universitas Negeri Medan, saudara - saudara yang telah 
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memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga kepada peneliti dalam pembuatan tesis 

ini sehingga tesis ini selesai dengan basil yang sebaik- baiknya. 

Pada bagian yang terbaik dan terkhusus ini, peneliti hendak mengucapkan rasa 

kasih sayang dan ungkapan kasih kepada kedua orang tua peneliti yaitu Aim. Muchtar 

Lubis dan ibu saya Asliah Nasution, terkhusus lagi kepada suami saya yang selalu 

memberi motivasi bagi saya dan adik-adik saya yang telah memberikan dorongan dan 

dukungan baik secara moril maupun material serta doa kepada peneliti sehingga dapat 

menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kepada rekan saya yang paling istimewa Hj. 

Sakinah Batubara yang dengan penuh pengertian memberikan semangat dan doa 

kepada peneliti selama mengikuti pendidikan di Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Unimed, begitu juga dengan kepala sekolah lbu Duma Sari Dly S.Pd 

yang telah banyak memberikan partisipasi waktu serta dukungannya. 

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan walaupun peneliti 

telah berusaha dengan kemampuan yang ada. Namun peneliti berharap mudah

mudahan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak 

yang telah membantu peneliti. Amin, Amin, Amin ya Robbal Alamin. 

z Medan 1 - 2 - 2011 ~ 
? Hj. Zuraidah ~ 
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