
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah AWT  karena penulis sadar bahwa atas Rahmat-

Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Hubungan Kinerja Kepala Sekolah 

dan Komitmen Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Sekolah Efektif SMP Negeri di 

Kabupaten Deli Serdang” ini dapat selesai. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan tulus ikhlas kepada:  

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Pd  sebagai Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan motivasi, ilmu, kelapangan waktu,  arahan, serta kesabaran dalam 

membimbing penulis.  

2. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd sebagai Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan motivasi, ilmu, kelapangan waktu,  arahan, serta kesabaran dalam 

membimbing penulis.  

3. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd. sebagai narasumber yang telah banyak 

mengkritisi, membimbing, dan mengarahkan penulis. 

4. Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd sebagai narasumber yang telah banyak mengkritisi, 

membimbing, dan mengarahkan penulis. 

5. Dr. Zulkifli Matondang, M.Si. sebagai narasumber yang telah banyak mengkritisi, 

membimbing, dan mengarahkan penulis. 

 



iv 

 

6. Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana 

UNIMED, yang telah banyak memotivasi, membimbing secara umum kepada 

penulis. 

7. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M. Pd. sebagai Ketua Prodi Administrasi Pendidikan 

dan Dr. Yasaratodo Wau, M. Pd. Selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan 

Program Pascasarjana UNIMED, yang telah banyak memotivasi, membimbing 

secara umum, keramahan serta pelayanan secara administrasi yang baik kepada 

penulis.  

8. Bapak dan Ibu dosen Pacasarjana UNIMED yang telah banyak memberi ilmu dan 

membuka wawasan kepada penulis. 

9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kab. Deli Serdang yang telah 

memberikan izin melakukan penelitian. Kepala SMP Negeri Se-Kabupaten Deli 

Serdang yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian 

penulis. 

10. Teristimewa Buat Ayahanda Nirwan dan Ibunda Asnah serta Kakak Irma Suryani, 

SKM yang telah banyak berkorban buat penulis, baik secara moril maupun 

material dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana UNIMED. Terima kasih buat 

do’a dan usaha yang tiada henti demi kesukseesan penulis. 



v 

 

11. Istriku Mike Maharani Kaloko, S.Pd yang memberikan dukungan, perhatian, dan 

kesabaran. Serta anakku ziddan razak yang membangkitkan semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana UNIMED. 

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan XVI kelas B, Prodi Administrasi 

Pendidikan teristimewa Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Muller P. 

Sitanggang yang selalu memberikan dorongan dan kebersamaan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studinya.  

Penulis mengharapkan kiranya mendapat kritik dan saran yang berguna bagi 

kebaikan dan kesempurnaan Tesis ini dari semua pihak. Akhirnya penulis 

berkeinginan semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi peningkatan mutu 

pendidikan pada masa yang akan datang.  

 

 

 

Medan,      Februari  2012 

        Penulis 

 


