
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kebijaksaan, kekuatan dan kelimpahan berkatNya kepada penulis 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis 
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memperoleb banyak masukan yang sifatnya membangun sehingga 

menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. 

5. Bapak Prof Dr. Harun Sitompul, M.Pd. selaku pembimbing II dan ketua 

Prodi Pendidikan Dasar PPS (JNJMED, Dimana di tengah kesibukannya 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, araban, nasebat 

dan pikiran yang sangat berarti bagi penulis merasa basil penelitian ini 
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Negeri 2 Rantau Utara, yang telah memberikan kesempatan dan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

I 0. Bapak Sihat Ridwanto Siregar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA 

Bbayangkari 2 Rantauprapat, yang memberikan izin dan kesempatan 

kepada penulis untuk menuntut llmu Kejenjang Pendidikan yang lebih 

tinggi (S2). 

II. Bapak Syarifuddin, M.Sc, Ph.D, selaku Asisten Direktur I, Bapak 

Direktur, serta seluruh Dosen juga staf PPs Program Administrasi 

Pendidikan Unimed yang telah memberikan bantuan dan kesempatan 
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12. Bapak/Ibu pegawai yang ada di sekolah Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan terkbusus kepada Bapak Munjir selaku pegawai di program studi 

Administrasi Pendidikan yang telab memberikan banyak masukan dan 

bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis 

ini. 
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13. Orangtuaku tercinta P. Simatupang dan lbunda R. Br. Hutagaol yang telah 

memberikan motivasi, dorongan moral, material dan doa selama penulis 

mengikuti perkuliahan dan penulisan tesis ini. lnilah petjuangan dan basil 

karya tebaik penulis dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, 

dipersembahkan buat kedua orang tua yang sangat penulis banggakan. 

14. Abang-abangku Barita junjungan Simatupang, Kisar Kisah Ranto 

Simatupang Ramli Udut Simatupang, SH, Kakakku Rohani Kartinl dan 
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I 5. Rekan - rekan kuliah mahasiswa program Pascasarjana Program Studi 

Administrasi Pendidikan seluruhnya terutama angkatan XIV yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan 

kontribusi selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. 

Akhir kata penulis dengan sepenuh hati juga mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah 

membantu penyelesaian tulisan ini dengan baik. Penulis menyadari masih terdapat 

kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penuiis 

mohon.saran.dankritikan yang membangun guna perbaikan tulisan ini. Akhimya, 

semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kasih dan rahmatNya bagi 

kita semua. 
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