
KATAPENGANTAR 

TESIS "Pengaruh Prilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Organisasi, 

Kepuasan Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru (studi Empiris Di Sub Rayon SMA Negeri 

1 Medan)" ini adalah basi dari proses keja keras penulis selama menempub pendidikan di 

Program Studi Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). Tesis ini dapat terselesaikan melalui proses menerjunkan diri dengan realitas 

demi mengenali dan memabami, kemudian mengabadikannya dalam tulisan. Penulis 

belajar berdisiplin untuk menyelesaikan sebuab karya yang kemudian menjadi kunci 

untuk membuka gerbang ilmu pengetabuan dan kembali ke dunia yang sesungguhnya. 

Ada banyak tabapan proses yang penulis lalui sehingga tesis sederhana ini bisa 

dikatakan sebagai refleksi dari perjalanan intelektual penulis di UNIMED, yang penulis 

coba lakukan sepanjang waktu. Setidaknya, tesis ini adalah sejarah dan jejak yang 

berkisah tentang pencapaian penulis pada suatu saat. 

Penulis sadar babwa tesis ini sangat jauh dari sempuma. Tesis ini masih butuh 

kerja keras untuk dituntaskan. Namun, setidaknya semua proses telah coba penulis jalani 

dengan penuh kesungguhan. Penulis berusaha menjadi yang terbaik di tengah 

keterbatasan melalui semua tabapan, mulai dari ujian masuk, proses perkuliahan, diskusi, 

membaca, mengerjakan tugas, mengikuti ujian proposal, menyusun tesis, hingga ujian 

akhir. Semua tabapan yang digariskan pihak prodi, penulis jalani dengan penuh 

keseriusan, semuanya penulis lakukan hanya dengan satu tujuan dalam diri penulis babwa 

penulis bisa menuntaskan kuliab di UNIMED dengan basil yang maksimal. Penulis 

berjuang dengan sungguh-sunggub untuk sanggup menuntaskan kerja ini. 

Pada akhirnya, penulis persembabkan kepada semua pembaca uotuk menelusuri 

tesis ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan untuk 

pengembangan Ilmu Pengetabuan pada umumnya dan khususnya dalam bidang 

Administrasi Pendidikan. Selamat membaca! 

Medon, November 2011 

Adelina Silaen 
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan rahmat-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan 

Tesis ini dengan Judul "Pengaruh Prilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim 

Organisasi, Kepuasan Ketja Guru Terhadap Kinetja Guru (studi Empiris Di Sub 

Rayon SMA Negeri 1 Medan)". 

Penulis merasa terberkati karena mendapat bantuan dan dukungan dari 

banyak orang dan kepada mereka penulis menghaturkan terima kasih dan 
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Prof. Dr. H Zainuddin, M. Pd. selaku pembimbing I; Bapak Prof. Selamat Triono, 

M. Sc., Ph.D. selaku pembimbing II; Bapak Prof. DR. Belferik Manullang sebagai 

Narasumber sekaligus Direktur Prorgam Pascasrjana UNIMED; Bapak Prof. 

Parlindungan Pangaribuan, M A., Ph. D. sebagai Narasumber; Bapak Dr. Zulkifli 

Matondang, M. Si. sebagai narasumber sekaligus Validator; Bapak Prof. Dr. H. 

Syaiful Sagala, M. Pd. sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan; 

Bapak Dr. Yasaratodo Wau, M. Pd. sebagai sekretaris program studi Administrasi 

Pendidikan. 
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yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis ini sehingga data yang dibutuhkan 

dapat terpenuhi dengan baik. 

2. Suamiku yang tercinta Pamatian Panjaitan,S.E.yang selalu setia memberi 

bantuan, semangat, perhatian, motivasi dan dukungan yang luar biasa 

kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini . 

3. Anak-anakku yang terkasih yang merupakan motivator untuk menekuni 

setiap mata kuliah dari awal perkulihaan hingga penulis mampu 

menyelesaikan program studi Magister Pendidikan terima kasih penulis 

ucapkan buat Ananda : Frans Adenan Panjaitan, Vivi Fransiska Panjaitan, 

Fredryk Panjaitan. 
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4. Bapak dr. Robert Valentino Tarigan, S. Pd. yang selalu memberi motivasi 

dan support yang luar biasa mulai dari awal perkuliahan hingga penulis 

dapat menyelesaikan perkulihaan pada program studi Magister 

Pendidikan. 

5. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan angkatan 

ke XV secara khusus sahabatku terkasih Rismapita Saragih, Rury 

Syahputra dan Akmal Gumarang yang telah memberikan dukungan dan 

kebersamaan selama perkulihaan hingga penulisan Tesis ini selesai. 

6. Keluarga Besar Badan Perguruan Nasrani Medan, Rekan-rekan saya 

Bapaflbu Guru/Pegawai SMA Nasarani 1, adekku Betty Silaen dan Rotua 

Silaen, sahabatku Donny P .S dan Yo han yang telah memberikan 

dorongan,semangat terlebih dukungan doa bagi penulis untuk terus 
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Demikian Tesis ini saya selesaikan dan mungkin dilain waktu dan kesempatan 

lain rekan rekan yang lain akan melakukan penelitian yang lebih mendalam, 

semoga tesis ini dapat menjadi masukan untuk penelitian berikutnya. 
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