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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasihNya 

sehingga penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan Magister ini dapat 

terlaksana dengan baik. Penelitian ini berjudul " Kontribusi Kemampuan Koordinasi 

Kepala Sekolah dan Disiplin Sekolah Terhadap Kineija Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri di Kabupaten Dairi " yang bertujuan untuk melihat sejauh mana 

kontribusi keduanya dalam peningkatan kineija sekolah, dengan demikian kelak akan 

dapat diwujud nyatakan di sekolah masing-masing. 

Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. 

Arif Rahman, M.Pd., sebagai pembimbing II, atas bantuannya dalam 

memotivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

2. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar, MSi. Rektor UNIMED sekaligus sebagai Dosen 

Penguji, atas motivasi yang diberikan serta saran dan koreksi kepada 

penulis dalam proses penulisan tesis ini. 

3. Bapak Prof.Dr.Belferik Manullang sebagai Direktur Pascasrujana 

sekaligus sebagai Dosen Penguji, atas segala dorongan serta masukan yang 

diberikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr.Syaiful Sagala sebagai Ketua Program Studi Administrasi 

Pendidikan sekaligus sebagai Dosen Penguji, atas motivasi dan dorongan 

yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini. 

5. Seluruh Dosen Pascasarjana UNIMED atas ilmu yang diberikan kepada 

penulis selama mengikuti perkuliahan. 
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6. Bapak: Drs.Pasder Berutu,Msi., Kepala Dinas Pendidikan Kab. Dairi atas 

... dorongan semangat serta masukan-masukan yang diberikan kepada penulis 

selama mengikuti peiididikan. 

7. Seluruh Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru-guru SMA Negeri se 

Kabupaten Dairi, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama 

mengadakan penelitian di sekolah. 

8. Orang tuaku Maruli Tumanggor dan Ersemina Hasugian, atas kasih sayang 

dan ketulusan hatimu kepada seluruh anak-ana.kmu, serta seluruh 

keluargaku, abang, kakak serta adikku. 

Khusus buat Istri yang sangat saya sayangi Rehulina Santa Sinulingga dan 

anak-anak buah hatiku, Anisa Margaretha Tumanggor dan Blasius Brema Tumanggor 

.;. yang merupakan sumber semangat dan motivasi hidupku, terimakasih atas 

pengertian dan ketulusan hatimu sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini 

dengan baik. 

Akhimya semoga tulisan ini dapat menjadi bahan masukan yang bennanfaat 

untuk meningkatkan kineija sekolah, khususnya sekolah SMA di Kabupaten Dairi, 

sehingga akan bennuara pada peningkatan mutu pendidikan. 

Medan, November 2011 
Penulis, 

Manihar Tumanggor 
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