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Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur dan terimakasih kehadirat 

Allah swt, yang selalu memberikan rahmat-Nya, sehingga Tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian besar 

persyaratan mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Tesis ini berjudul "Hubungan Persepsi Guru Tentang Kecerdasan 

Emosional Kepala Sekolah dan Komitmen Guru dengan Kinerja Gnru di 

SMK Negeri Kota Medan". Meskipun dalam proses penulisan banyak 

memenuhi hambatan dan rintangan namun dengan usaha maksimal yang 

dilakukan penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhimya tesis ini dapat 

diselesaikan tepat waktu. Atas bantuan yang diberikan. maka penulis 

mengucapkan banyak: terimakasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana 

~lama ini. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S.Sos, M. Pd selaku Pembimbing I 

sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan dan Prof. Dr. Muhammad Badiran, MPd selaku 

Pembimbing II yang telah bjmyak: meluangkan waktu dalam mengarahkan, 

memotivasi serta memberi nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tesis 

ini. Prof. Dr. Busmin Guming,M. Pd, Dr. Zulkifli Matondang. M. Si, dan 
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Dr. Arif Rahman, M.Pd, sebagai narasurnber yang telah banyak memberikan 

saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

2. Bapak Direktur, Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris, Bapak!Ibu Dosen 

serta Pegawai Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah membimbing dan memberikan 

pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. 

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah memberikan izin 

penelitian bagi penulis. 

4. Bapakllbu Kepala Sekolah serta seluruh guru di SMK Negeri Kota Medan 

yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian ini 

khususnya Kepala SMK Negeri 8 Medan, Bapak Drs. H. Ali Hasmi 

Nasutiof!, MM yang telah memberi dukungan kesempatan kepada penulis 

dalam menyelesaikan studi Pascasatjana Universitas Negeri Medan. 

5. Orangtua yang paling tersayang dan terhonnat, kepada ayahanda tercinta 

Almarhum H.Sanidjan dan lbunda yang tercinta Hj. Lasmini, yang telah 

memberikan kasih sayang, memel~ara dan membesarkan penulis dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan, demikian juga senantiasa memberikan 

dorongan moril dan materil yang tiada terhingga dan dorongan motivasi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktu yang telah 

direncanakan. 

6. Suami tercinta Drs. Baharuddin, ST, M.Pd, yang telah banyak memberi 

dorongan dan bantuan moril dan spiritual sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. 
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7. Ananda tersayang dan terkasih, Andi Aditya hardinto, Mustika Balqis, Putra 

Kembarku Akram Fauzan dan Akmal Hisyam, hadimya anak-anakku 

memberi kekuatan dan inspirasi bagi hidupku yang sangat luar biasa serta 

memberi semangat dan wama bagi hidup, sehingga tt:sis ini dapat 

kupersembahkan untuk pembelajaran bagi anak-anakku. 

8. Kakanda Mursaniv, Adinda Syafari, Yuniarti dan Adik Bungsuku Syahroni, 

terima kasih atas dukungan moril yang telah diberikan sehingga penulis 

memiliki semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan tesis ini. 

9. Kepada rekan-rekan guru SMK Negeri 8 Medan yang telah banyak 

membantu dan memberi kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

10. Demikian juga. kepada sahabat ku jurusan AP khususnya angkatan XVII 

kelas A, yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan kepada 

penulis. 

11. Seluruh rekan-rekan, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus 

yang telah memberi sumbangan moril dan q~ateril kepada penulis. 

Akhimya sem<)ga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian pendidikan dan 

penyusunan tesis ini, mendapat limpahan berkat dan rahmat dari Allah swt. 
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