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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih karunia-

Nya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik dan selalu dalam 

keadaan sehat. Penulisan tesis ini merupakan kewajiban mahasiswa Pascasarjana 

Unimed dalam menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana.  

Tesis ini berjudul “HUBUNGAN BUDAYA MUTU DAN IKLIM 

ORGANISASI DENGAN PERSEPSI GURU TENTANG KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH”. Studi Empiris di SMK Negeri Bisnis Manajemen Kota 

Medan 2012.  

Usaha untuk menyelesaikan tesis ini telah saya lakukan dengan baik, 

namun demikian saya menyadari kemungkinan masih banyak kekurangan di sana 

sisi, baik penulisan, isi materinya maupun tutur katanya. Atas semua itu dengan 

hati yang ikhlas saya mengharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan 

saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis  ini dikemudian hari. 

Pada kesempatan ini juga,  saya tidak tidak lupa mengucapkan terimakasih 

kepada, yang terhormat : 

1.  Prof. Dr. Syaiful Sagala, S.Sos, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Prof. 

Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan waktu, arahan-arahan, curahan pikiran serta petunjuk-petunjuk 

kepada saya dari awal pembuatan tesis ini hingga selesai. 

2. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, Dr. Arif Rahman M.Pd, dan Dr. Zulkifli 

Matondang, M.Pd sebagai narasumber/dosen penguji yang telah banyak 

memberi masukan kepada saya. 

3. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku rektor Unimed. 

4. Prof. Dr. Belferik Manullang, selaku direktur Pascasarjana Unimed. 

5. Prof. Dr. Syaiful Sagala, S.Sos, M.Pd selaku Ketua Prodi Administrasi 

Pendidikan dan Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Prodi 

Administrasi Pendidikan.  

6. Para Dosen di lingkungan Pascasarjana Unimed, yang telah menabur benih 

ilmu dan pengetahuan kepada saya selama perkuliahan. 

7. Istri saya yang tercinta Dra. Rosty Sinaga yang selalu setia dan tabah 

mendampingi saya serta memberi dorongan kepada saya dalam melaksanakan 

perkuliahan hingga penulisan tesis ini. 
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9. Anak-anakku yang baik Marvin Frans Sakti, ST, M.Si, Risky Pardomuan, 

Christian Marganda, S.Com dan Putriku Elisabeth Margaretha serta 

menantuku Lasma Juita Sianturi, S.Pd juga cucuku Marsya Yolanda yang 

selalu mengajak saya bercanda gurau yang membuat saya lebih bersemangat 

untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan cepat. 

10. Kedua orang tua saya Ayahanda A. Hutabarat Alm dan Ibunda  N. Br 

Simanjuntak Alm. Yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan saya. 

11. Mertua saya St. A. Sinaga (alm) / Br. Hutagalung (alm) / Br. Sihombing, yang 

telah memberikan nasehat-nasehat kepada saya. 

12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan XVI khusus buat kelas A Reguler yang 

telah memberikan dukungan dan bantuan baik waktu perkuliahan maupun 

dalam penulisan tesis ini. 

13. Dan rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik material maupun spiritual kepada saya.  

Atas bantuan dan bimbingan yang saya terima, saya mengucapkan 

terimakasih dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan 

berkat dan rahmad-Nya kepada kita semua. 

Akhirnya saya sampaikan semoga tesis ini dapat diterima dengan baik dan 

bermanfaat kepada pembangunan bangsa terutama bagi dunia pendidikan. 

Terimakasih.        
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