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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan kurnia-Nya disertasi yang berjudul pengaruh Altruisme, Kecerdasan 

Emosional, Kesadaran Situasi dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP se Kabupaten Deli Serdang  ini dapat diselesaikan.  

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor Menegemen Pendidikan pada program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 

terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung 

memberikan  kontribusi  menyelesaikan  disertasi  ini.  Pada  kesempatan  Ini penulis sampaikan 

pada: 

1. Yth. Rektor UNIMED, Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. atas ijin yang 

diberikan untuk menempuh pendidikan di program S3 Manajemen Pendidikan 

Unimed. 

2. Yth. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. yang memberikan dorongan kepada 

penulis untuk dapat menyelesaikan desertasi ini. 

3. Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Bornok Sinaga, 

M.Pd. atas dorongan dan dukungan untuk dapat meneyelesaikan S3 ini. 

4. Yth. Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Prof. Dr. Nasrun, MS, 

yang selalu mendorong penulis untuk dapat cepat menyelesaikan studi 

5. Yth.  Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. sebagai Promotor I yang telah membimbing 

dan  mengarahkan  penulis  selama  proses  penyusunan  disertasi ini dari awal  
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sampai akhir. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan rezeki dan 

kesehatan kepada   beliau   agar selalu  dapat menyumbangkan ilmunya 

kepada mahasiswa lain. 

6. Yth. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si sebagai Promotor II yang telah membimbing 

dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan disertasi ini dari awal 

sampai akhir. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan rezeki dan 

kesehatan kepada beliau agar senantiasa dapat menyumbangkan ilmunya 

kepada mahasiswa lain. 

7. Yth. Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd. yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan pemikiran demi sempurnanya disertasi ini. 

8. Yth. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M. Pd. yang selalu siap dimintai bantuan 

dan bimbingannya demi terselesaikannya desertasi ini. 

9. Yth. Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS Kons. Yang dengan dorongan altruistiknya 

yang kuat selalu membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. 

10. Yth. Prof. Dr. Benyamin Situmorang, M.Pd. yang selalu mencurahkan 

ilmunya dalam membantu penulis menyelesaikan desertasi ini. 

11. Yth. Prof. Dr. Yusnadi, MS, yang selalu menginspirasi penulis dalam 

penyelesaian Disertasi ini. 

12. Yth. Kadis Pendidikan Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh guru BK se 

Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu dan terlibat dalam pelaksanaan 

penelitian dan pengumpulan data. 

13. Yth. Seluruh dosen S3 program studi Managemen Pendidikan Pasca Sarjana 

Unimed yang telah banyak membantu penyelesaian disertasi ini.  

14. Kepada suami tercinta Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd yang banyak membantu 

serta mendukung penyelesaian studi ini semoga tetap diberikan Allah 

kesehatan dan dapat terus berkiprah di dunia pendidikan. Kepada anak-anak 
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tercinta Azhar Aziz Lubis, M.Pd., Hafiz Yazid Lubis, S.Pd, Farhan Hamid 

Lubis, S.Si, dan Fikri Haikal Lubis dan kedua menantu Arsi Zahiri 

Simangunsong, M.Hum., serta Yuni Hajar, S.Pd., terima kasih atas do’a tulus 

kalian yang tiada henti demi penyelesaian disertasi ini.  

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sekali lagi 

terimakasih atas dukungan dan bantuannya. 

Kiranya disertasi ini dapat memberi sumbangan bagi peningkatan kinerja 

guru BK khususnya guru BK se Kabupaten Deli Serdang. 

Medan,     M e i    2020 

Penulis,  

 

Zuraida Lubis 

 


