
Kata Pengantar 

Puji syukur pada Tuhan Pengasih yang selalu menyertai penulis, hingga 

akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini sekalipun harus mengalami masa pasang 

surut sejak awal penulisan Agustus 2010 sampai Nopember 2011. Penulisan Tesis 

yang berjudul "Pengaruh Persepsi Guru tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tim 

Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi" bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi 

Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 

Sejak awal bahwa kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja, maupun 

komitmen organisasi selalu menjadi perhatian penulis sehubungan dengan tugas 

yang selama ini diemban sebagai kepala sekolah. ltu sebabnya penelitian ini juga 

tentang hal-hal tersebut. Namun sejak oktober 2010 terjadi pergantian kepala 

sekolah yang begitu mendadak di beberapa sekolah termasuk di tempat saya 

bertugas. Hal ini juga sempat membuat konsentrasi saya terganggu untuk penulisan 

ini, namun berkat dorongan teman, keluarga dan dosen pembimbing semangat itu 

muncul kembali sekalipun terasa berat dan sampai selesainya tesis ini semangat itu 

kian bertambah. 

Pada kesempatan ini pula penulis ingin berterima kasih dan memberi 

penghargaan pada bapak Prof.Dr.H.Syaiful Sagala,M.Pd sebagai pembimbing I, 

sekaligus ketua Program Studi Administrasi Pendidikan yang sejak awal memberi 

bimbingan, arahan dan kemudahan mulai dari hal-hal yang sederhana sampai 



1 

selesainya tesis ini. Bapak Prof.Amrin Saragih,MA,Ph.D sebagai pembimbing II, 

merupakan pengalaman tersendiri bagi saya dapat bekerja sama dengan bapak. 

Terimakasih pada para nara sumber bapak Dr.Zulkifli Matondang,M.Pd, 

Prof.Dr.Milfayetty,MS,Kons,S.Psi, Prof.Dr.Busmin Gurning,M.Pd yang telah 

memberikan saran, dorongan dan masukan yang berarti untuk penyelesaian 

penulisan ini. Bapak Prof.Dr.Belferik Manullang sebagai Direktur Pasca Sarjana dan 

dosen yang memberi inspirasi di awal penulisan ini, Dr.Yasaratodo Wau,M.Pd 

sebagai sekretaris program studi, bapak Munjir sebagai stat di program studi 

Administrasi Pendidikan yang selalu membantu penulis selama ini. 

Ucapan terimakasih juga kepada para kepala sekolah dan guru-guru yang 

saya sayangi, yang telah memberi kesempatan pada saya dan waktu untuk mengisi 

kuesioner untuk penulisan tesis ini, yaitu: Kepala Sekolah dan guru SMKN 8, SMKN 

10, SMK Pencawan II, SMK Sandhy Putra II, SMK Yapim 3, dan SMK Cipta Karya 

Medan. 

Rasa terimakasih yang tulus kepada ketiga anakku Yohana, Yolanda dan 

Yosua .... kalian merupakan salah satu sumber penyemangat hidupku, kakak

kakakku, ternan -ternan guru di SMK 8 dan SMK 10 yang selama ini mendampingi 

dalam perjalanan karirku. Temanku Adelina Silaen yang selalu menemani dan 

memberi dorongan semangat, bapak Ramli Gultom yang mendorong untuk 

melanjutkan pendidikan 52, Rury Syahputra yang telah membantu proses 



pengolahan data, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebut 

satu persatu, kiranya Tuhan Pengasih memberkati kita. 

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangsih 

bagi pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kota Medan, khususnya bagi SMK 

Pariwisata agar tidak pernah menyerah untuk memajukan sekolah. 

Penulis menyadari bahwa dikarenakan faktor keterbatasan, tesis ini tidak 

luput dari kekurangan dan kelemahan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran 

guna perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih. 

Medan, Nopember 2011 

Penulis 

Rismapita Saragih 


