
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, 

taufik dan hidayahNya, peneliti dapat merampungkan penyusunan disertasi 

dengan judul “Pengaruh komunikasi interpersonal, kecerdasan emosional, 

supervisi klinik terhadap motivasi berprestasi dan dampak selanjutnya terhadap 

prilaku caring mahasiswa Program Studi Ners dalam menerapkan asuhan 

keperawatan di Provinsi Aceh”. Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam bidang 

manajemen pendidikan dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat 

kelemahan dan kekurangan baik dari isi maupun tata bahasanya, oleh karena itu 

peneliti mengaharapkan masukan dan saran dari bapak promotor, verifikator, 

pembaca dan semua pihak untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan 

tersebut.  

Dalam penulisan disertasi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, 

arahan dan masukan dari promotor dan berbagai pihak. Untuk itu peneliti 

mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada : 
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Pendidikan bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan  



4. Prof. Dr. Benyamin Situmorang, M.Pd, selaku promotor I dan yang telah 

meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan dan masukan sehingg disertasi 

ini dapat terselesaikan. 

5. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd., selaku promotor II yang selalu memberikan 

semangat, motivasi, bimbingan, arahan dan masukan sehingga disertasi ini 

dapat terselesaikan. 

6. Seluruh dosen dan staf pendidikan Program Studi Pascasarjana Doktor Ilmu 

Pendidikan bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan  

7. Alm Ayah dan ibunda, yang telah membesarkan, dan mewasiatkan untuk terus 

belajar dan mengamalkannya. 

8. Isteri dan anak-anak atas pengertian dan pengorbanannya dan senantiasa 

memberi dukungan dan doa, selama berlangsungnya masa pendidikan hingga 

memasuki masa penyelesaian perkuliahan. 

9. Kakanda Ir.Rohani Usman, dan keluarga besar H.Usman Umar yang 

senantiasa memberi dukungan baik moril dan material dalam proses panjang 

pendidikan. 

10. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian atas perhatian dan 

bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya disertasi ini. 

Peneliti mengharapkan semoga disertasi ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan teori manajemen pendidikan khususnya yang berkaitan 

dengan judul disertasi ini, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti 

semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 
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