
KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia- Nya yang telah memberi kesempatan. kesehatan dan rezki untuk dapat 

mengikuti perkuliahan, serta memberikan kemampuan berpikir dan berbuat 

dalam penyusunan dan penyelesain tesis basil penelitian ini. 

Penulisan Tesis basil penelitian merupakan salah satu persyaratan 

penyelesaian studi S2 pada program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). Penelitian yang dilakukcln ini untuk memperkuat dan mendukung 

keahlian dibidang disiplin ilmu administrasi pendidikan. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut setelah melakukan kajian berbagai literatur, mengamati 

permasalahan dan perkembangan yang aktual pada lembaga satuan pendidikan di 

Kecamata Binjai Utara Kota Binjai, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan judul, "HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH, MOTIVASI BERPRESTASI DAN PARTISIPASI GURU DALAM 

MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN KINERJA GURU SD NEGERI DI 

KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI".Terwujudnya tesis ini tidak 

terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak , baik bersifat moril, 

materil, teknis maupun non teknis. Oleh karena itu penulis melalui kata 

pengantar ini menyampaikan terimakasih terutama kepada : 

I. Bapak Prof.Dr.Usman Pelly, MA dan Prof.Dr. Muhammad Badiran, M.Pd. 

sebagai pembimbing I dan II yang telah _banyak memberikan pengarahan 

dan bimbingan. 

2. Bapak Prof. Dr.H. Syaiful Sagala, M.Pd, Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd dan 

Prof.Dr. Dian Armanto, P .hD sebagai nara sumber yang juga banyak 
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memberikan saran, masukan dan bimbingan dalam penyempumaan tesis 

ini. 

3. Bapak Pro£ Dr.Belferik Manullang selaku Direktur Program Pascasarjana, 

Bapak Syarifuddin M.Sc., P.hD. selaku Asdir I, Bapak Prof. Dr.H. Syaiful 

Sagala ,M.Pd. selaku ketua Program Studi Administrasi Pendidikan, dan 

seluruh dosen dan pegawai di PPs Universitas Negeri Medan yang telah 

memberi kesempatan menggunakan sarana dan fasilitas di PPs Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Kcpala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang telah memberi izin tempat 

pelaksanaan penclitian di SO Kecamatan Binjai Utara kota Binjai. 

5. Bapak/ lbu kepala sekolah dan guru SO Negeri se Kecamatan Binjai Utara 

Kota Binjai yang telah bekerja sama dengan baik khususnya dalam pemberian 

data kepada penulis yang sangat dibutuhkan dalam penelitian dan pemulisan 

tesis ini 

6. Istri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

7. Pcnulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan - rekan dan semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini 

Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan dan waktu yang 

dimiliki, sehingga tesis ini belum sempuma. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar penyusunan tes!s ini dapat 

mencapai tujuan dan bennanfaat bagi yang memerlukan. 

Medan, 2011 

Penulis 

ZISPERDI 
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