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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua berkat, 

hikmat, kekuatan, dan perlindunganNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian besar persyaratan mendapatkan 

gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Adapun Tesis ini berjudul "Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan 

Motivasi Berprestasi Guru Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten 
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sekaligus Validator; Yang terhormat Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku 
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narasumber sekaligus sebagai Ketua Prodi Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan saran dan 

ilmu yang berguna bagi penyelesaian tesis ini. Serta Yang terhormat Dr. 

Yasaratodo Wau, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan motivasi. 

3. Yang terhormat Direktur, Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris, Bapak/Ibu 

Dosen serta Pegawai Program Studi Administrasi Pendidikan Program 
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Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah membimbing dan 

memberikan pelayanan mahasiswa. 

4. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yang telah memberikan 

izin penelitian. 

5. Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak serta lbu Guru di SMP Negeri 

Kabupaten Samosir yang telah membantu dalam melakukan kegiatan 

penelitian mulai dari pelaksanaan uji coba instrumen, sampai dalam proses 

pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis ini sehingga data 

yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. 

6. Kedua Orang tua yang terkasih, kepada Ayahanda Dolok Pohan Silitonga 

dan Ibunda Netty Ritonga, BBA, yang senantiasa memberikan doa, kasih 

sayang, perhatian dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, memberikan 

semangat dan motiva<>i yang luar biasa, dan materil yang tiada terhingga 

yang diberikan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada 
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7. Abang dan kakak yang tercinta (Abang Sihol Saur Parlindungan Silitonga, 

SP; Kakak Ns. Masria Ruth Anggraini Silitonga, S.Kep; Abang Ipar Brigadir 

Frans Suheri Pangaribuan, ST; dan Kakak Ipar Rouli Octalina Gultom, SP) 

yang senantiasa memberikan doa, perhatian, motivasi, dan materil yang tiada 

terhingga 

8. Bapakuda dan Inanguda Drs. Imbaru Parningotan Silitonga dan Rosmeliana 

Siregar yang memelihara dengan kasih sayang selama tinggal di Jalan 

Pancing Medan selama menjalani masa perkuliahan. 

9. Adik-adik Sepupu yang tersayang Mery Kristina Silitonga, Putriana 

Silitonga, Karunia Silitonga, Briptu Arthur Agus Silitonga, dan Adventri 

Romana Naibaho yang selalu membantu dan memberi semangat. 

10. Abang sepupu yang baik hati Marindang Naibaho atas bantuan dan 

dukungannya yang tulus selama melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten 

Samosir sehingga dapat menjalani ke-14 sekolah SMP Negeri Kabupaten 

Samosir bahkan sampai ke sekolah-sekolah yang sulit dijalani. 
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11. Saudara-saudara yang ada di Samosir, Inangtua Kartini Ritonga, Opung 

Bontor Sitanggang, Tulang Andre Hutagalung, dan Nantulang Jojor Sianturi 

yang dengan senang hati memelihara, membantu, dan mendukung selama 

masa penelitian di Samosir. 

12. Sahabat yang tersayang Rajeti Busni, S.Pdi, M.Pd yang senantiasa bersama

sama, memberikan bantuan, dan motivasi dari awal perkuliahan sampai pada 

penulisan Tesis ini. Demikian juga dengan seluruh teman-teman Mahasiswa 

Program Studi Administrasi Pendidikan khususnya Angkatan XVII (Ibu 

Ngatmini, M.Pd, Kak Laurensia Masri, lbu Saudatus Saniah Tanjung, dan 
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penyusunan tesis ini, mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Demikian tesis ini diselesaikan, semoga basil penelitian ini dapat bermanfaat 
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