
 2 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang selalu memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Tesis berjudul “Hubungan Kompetensi Guru dan Pengembangan 

Profesionalisme Guru Dalam Bentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Dengan Peningkatan Mutu Sekolah di MTs Kota Binjai”, disusun 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Administrasi 

Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan yang telah diberikan 

menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah swt, Amin. 

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Pd selaku Dosen pembimbing I yang selalu dan 

tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak 

awal sampai selesainya penyusunan tesis ini. 

2. Prof. Selamat Triono, M.Sc., Ph.D selaku pembimbing II yang juga telah 

banyak memberikan bimbingan, saran, gagasan, masukan yang sangat 

berharga dalam menyelesaikan tesis ini. 

3. Prof. Dr. Belferik Manullang, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

4. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S.Sos, M.Pd selaku Ketua Program Studi 

Administrasi Pendidikan sekaligus nara sumber yang telah memberikan 

masukan yang begitu berarti dalam penyusunan tesis ini. 

5. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si dan Dr. Arif  Rahman, M.Pd selaku nara 

sumber yang sangat banyak memberikan masukan dan saran sehingga banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

6. Para Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan berpikir, yang 

dapat digunakan untuk penyelesaian tesis ini. 
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7. H. Al Ahyu, MA selaku Kepala Kementerian Agama Kota Binjai yang telah 

memberi izin bagi penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

8. Semua kepala sekolah MTs Kota Binjai yang telah memfasilitasi penulis 

dalam melakukan penelitian di lapangan. 

9. Ayahanda tercinta Drs. H. Nafiah, MA dan Ibunda Dra. Hj. Farida Hanum 

Tanjung yang telah mendidik, membesarkan dan selalu memberikan dorongan 

serta doa bagi penulis dalam menjalani hidup dan meraih cita-cita. 

10. Ayahanda dan Ibunda mertua, H. Kastopo dan Hj. Mulyani yang telah 

memotivasi penulis  dalam  meraih cita-cita.  

11. Istriku tercinta Dra. Hj. Elekktrini, H serta anak-anakku tersayang M. Albi 

Putra, M. Arfan Fahmi dan Asmi Hajjiah yang selalu setia dan penuh 

kesabaran mendampingi penulis dalam suka dan duka serta telah banyak 

berkorban dan memberikan motivasi, semangat dan masukan sehingga penulis 

bisa menyelesaikan studi. 

12. Rekan-rekan Guru MTsN Kota Binjai dan mahasiswa Pascasarjana Unimed 

khususnya mahasiswa Administrasi Pendidikan angkatan XIII yang telah 

memberi motivasi dan konstribusi yang sangat berharga di saat perkuliahan 

sampai selesainya penulisan tesis ini. 

13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah swt 

membalas semua kebaikannya, Amin. 

          Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini 

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan pendidikan di Kota Binjai.   

Binjai, 5  Mei  2012 

Penulis, 

 

 

M. Alfian     

 
 


