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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk berkat 

dan pengasihanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Adapun tesis ini berjudul “Pengaruh Kerja 

tim, Kohesivitas, Komitmen Guru terhadap Efektivitas Kinerja Guru  di SMP Negeri 

Pematangsiantar Kecamatan Siantar Barat” 
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disebabkan keterbatasan kemampuan dari penulis dan hal lain. Tetapi berkat 

semangat, doa, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati saya sangat berterimakasih kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Belferik Manullang selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Sri 

Milfayetty. M.S.Kons.S.Psi selaku pembimbing II yang dengan tulus telah 

meluangkan waktu membimbing dan motivasi dalam proses penulisan 

tesis ini. 

2. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd. selaku narasumber sekaligus Ketua 

Prodi Administrasi Pendidikan , Prof. Dr. Busmin Gurning, M.Pd. selaku 
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validator, Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd. selaku sekretaris Prodi Administrasi 

Pendidikan. 

3. Direktur, Asisten direktur, Bapak/Ibu dosen, serta segenap pegawai Prodi 

Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah membimbing dan memberi pelayanan kepada mahasiswa. 

4. Kepala sekolah SMPN 2 Pematangsiantar; Kepala sekolah SMPN 4 

Pematangsiantar; pegawai, dan secara khusus kepada seluruh guru yang 
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telah bersedia membantu penulis dari pelaksanaan uji coba instrument 

sampai pada pengumpulan data penelitian. 

5. Orangtua terkasih, ayahanda Alm. M.Sirait dan Ibunda J.Simanungkalit 

S.Pd untuk doa, motivasi, dukungan dan semangat serta kasih yang tak 

terhingga yang diberikan selama ini. 

6. Adikku tercinta Raymond Pahala Hasudungan Sirait  

7. Tanteku Rita Simanungkalit 

8. Mahasiswa angkatan XVIII Prodi Administrasi Pendidikan khususnya 

kepada Ka Rami, Buk Reni dan Hertaty yang menjadi mentor penulis 

dalam pembuatan tesis ini. 

Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dan belum dapat 

disebutkan satu persatu, yang telah memberi kontribusi dalam penyelesaian 

pendidikan dan penulisan tesis ini selalu ditambahkan berkat oleh Tuhan Yang Maha 

Esa dalam segala hal. Akhir kata, semoga tesis ini memberi kontribusi yang 

bermanfaat bagi pendidikan sekarang dan yang akan datang. 
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