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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Kuasa yang telah  menganugerahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga 

penulisan tesis  ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan.  

Tesis   ini berjudul :” PELAKSANAAN RENCANA PENGEMBANGAN GURU 

MADRASAH (STUDI KASUS DI MTs NEGERI 2 MEDAN”. 

. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian  syarat 

memperoleh gelar Magister Pendidikan dalam bidang Administrasi  Pendidikan  ada 

Program Pascasarjana UNIMED Medan. Dalam penyelesaian tesis   ini, penulis banyak 

menerima bimbingan,  pengarahan dan bantuan  dari berbagai pihak yang sangat besar 

manfaatnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. 

Saiful Sagala, M.Pd. dan bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd.   selaku Pembimbing  I 

dan Pembimbing   II yang berkat bimbingan dan waktu yang diberikan  mereka berdua 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar 

Magister dalam  bidang Administrasi Pendidikan. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Belferik 

Manullang selaku  Direktur PPS UNIMED Medan, Prof. Dr. H. Saiful Sagala, M.Pd 

selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan UNIMED Medan,  para  staf 

pimpinan, dosen,  dan pegawai PPS UNIMED Medan yang juga banyak memberikan 

bimbingan,  pengarahan dan pelayanan  kepada penulis selama menyelesaikan 

perkuliahan dan penulisan tesis    ini. 
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Demikian pula disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Nursalimi, 

M.Ag, selaku Kepala MTs Negeri II Medan, para guru dan pegawai yang banyak 

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian 

penelitian tesis  ini.  

Kemudian kepada semua pihak dan rekan sejawat yang turut memberikan 

dukungan moril dan materil dalam rangka penyelesaian kuliah dan penulisan  tesis,   

penulis ucapkan juga terima kasih yang tiada terhingga. 

Kepada istri tercinta Sri Bowati dan anak-anak tersayang Ikhwan Syahnain, 

Trisna Afifah, dan Habib Shahibi, yang dengan penuh kesabaran,   berkorban waktu 

dan perasaan dengan segala kesibukan penulis selama menyelesaikan kuliah dan 

penelitian ini. Sungguh pengorbanan dan motivasi yang mereka berikan selama ini  

menjadi motivasi bagi penulis untuk sungguh-sungguh menyelesaikan perkuliahan pada 

PPS UNIMED Medan. 

Kepada Ayahanda Jakenan Sipayung dan Ibunda Panim Damanik yang telah 

membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dan berkat doanya jualah penulis masih 

dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang program Strata dua  (S2) dan menjadi 

kekuatan semangat untuk terus menuntut ilmu pengetahuan pada Program 

Pascasarjana  UNIMED Medan. 

Akhirnya, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

semua pihak atas kemungkinan adanya kekeliruan dalam karya ilmiah ini. Semua 

kemungkinan adanya kekeliruan  merupakan kekurangan dan keterbatasan penulis. 

Karena itu, penulis  tetap mengharap petunjuk dari Allah SWT,  Tuhan Yang Maha 

Kuasa dengan segala kesempurnaan Ilmu-Nya . Amin. 
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