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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang 

senantiasa dilimpahkan-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan 

Pengelolaan, Komunikasi Interpersonal, Sense Making, Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Di Kabupaten Humbang 

Hasundutan dengan baik. 

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :  

1. Prof. Dr. Paningkat Siburian,  M.Pd. selaku Promotor I sekaligus sebagai 

Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan yang dengan tulus dan penuh 

perhatian membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penyusunan 

disertasi ini dari awal hingga  selesai.  

2. Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd. selaku Promotor II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan dan memotivasi penulis dalam penyusunan 

disertasi ini dari awal hingga  selesai serta memberikan kemudahan kepada 

penulis mulai mengikuti perkuliahan sampai pada proses penyelesaian ujian 

disertasi.  

3. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis 

dalam proses administrasi untuk ujian mempertahankan disertasi. 

4. Prof. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan 
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5. Prof. Dr. Benyamin Situmorang, M.Pd. selaku Dosen Narasumber yang telah 

banyak memberikan arahan, bimbingan dan selalu memotivasi penulis mulai 

dari ujian seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian sidang tertutup dan 

ujian sidang terbuka. 

6. Dr. Budi Valianto, M.Pd. selaku Dosen Narasumber yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan disertasi ini, sehingga 

penulisan dapat terselesaikan. 

7. Dr. Wanapri Pangaribuan, M.Pd. selaku Dosen Narasumber yang telah banyak 

memberikan bekal statistik, pengarahan dan motivasi, sehingga penelitian 

disertasi ini dapat terselesaikan. 

8. Dr. Suryadi selaku Dosen Narasumber dari Universitas Negeri Jakarta, yang 

telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat pada ujian 

tertutup dan terbuka. 

9. Seluruh Dosen Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah membekali ilmu dan pengetahuan  

penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana  Universitas 

Negeri Medan. 

10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Bapak Drs. 

Danner Panjaitan selaku Sekretaris yang telah memberikan izin pelaksanaan 

penelitian pada SD di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga penelitian  

disertasi ini dapat terselesaikan. 

11. Seluruh Kepala SD di Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah merelakan 

waktu dan tenaganya menjawab instrumen penelitian, sehingga .penelitian ini 

dapat terselesaikan. 

12. Seluruh staff dan pegawai Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah membantu proses penyelesaian administrasi. 

13. Kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi S 3  Manajemen Pendidikan, 

khusus angkatan 2015 sebagai teman diskusi ilmiah yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

14. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan doa, motivasi dan 

materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
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 Kiranya disertasi ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja kepala 

Sekolah Dasar di Kabupaten Humbang Hasundutan dan berguna bagi 

pengembangan ilmu. 
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