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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, 

atas rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul 

“Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah SMK S. Harapan Al-

Washliyah Sigambal Dikabupaten Labuhanbatu”.  Tesis ini merupakan syarat 

untuk memperolah gelar Magister Pendidikan pada Program Administrasi 

Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada 

Ayahanda dan Ibunda, atas segala pengorbanan demi kesuksesan anak-anaknya 

dan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar 

penulis abang dan adek tercinta yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, 

motivasi, kesabaran, dan dukungan moril maupun materi dalam menuntun penulis 

untuk selalu bersabar mengahadapi rintangan dalam penulisan Tesis ini telah 

memberikan motivasi, pengertian, perhatian, dan dukungan moril maupun materil. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk  

melaksanakan studi Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Dasar di 

Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof.  Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak ketua prodi dan bapak sekretaris prodi  yaitu Dr. Darwin, M.Pd dan 

Dr. Sukarman Purba, M.Pd yang dengan penuh perhatian dan kesabaran 

dalam membimbing dan memotivasi kepada penulis mulai dari penyusunan 

dalam tesis ini. 

4. Bapak dosen pembimbing I dan II  yaitu Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd., M.Si 

dan Dr. Aman Simare-mare., MS yang dengan penuh perhatian dan 

kesabaran dalam membimbing dan memotivasi kepada penulis mulai dari 

penyusunan tiap-tiap bab dalam tesis ini untuk menyempurnakan penelitian 

yang dilakukan. 

5. Kakak kakaku kak rahma, kak hasnah, ruth dan pak japar terimakasih tidak 

akan cuku rasananya jika di bandingkan dnegan pertolongan yang kalian 

berikan kepadaku.  

6. Kepala Sekolah dan Guru serta Siswa-siswi tercinta SMK Washliyah 

Sigambal Dikabupaten Labuhanbatu yang telah banyak menginspirasi 

penulis dan memberikan pengalaman nyata bagi penulis dalam mengemban 

tugas menjadi guru.  
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7. Dan untuk istriku tersayang terimakasih sudah mensuport suami mu ini 

untuk mencapai gelar sarjan master pendidikan. Kamu istri terbaik yang di 

berikan allah kapadaku. 

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang tidak tercantum dalam penyelesaian tesis ini. 

 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. 

Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak. Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah 

penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 

Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  
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