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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim…. 

 Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pemberian Insentif, dan 

Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Kerja Guru SMA Negeri di Kota 

Langsa”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

beserta keluarga dan tabi’an sekalian. Dalam proses penulisan tesis ini terdapat 

banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang harus dilalui, namun berkat 

bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

Begitu juga rasa terimakasih yang ingin penulis sampaikan yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Sri Milfayetty, M.S.Kons. selaku Pembimbing I dan 

Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis serta motivasi 

yang kuat dalam penyusunan tesis ini. 

2. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Negeri Medan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian. 

4. Dr. Arif Rahman, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Administrasi 

Pendidikan yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada penulis. 

5. Dr. Sukarman Purba, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi 

Pendidikan, dan juga sekaligus sebagai dewan penguji yang telah banyak 

membantu mengkoreksi dan memberikan banyak masukan untuk 

memperbaiki tesis ini menjadi lebih baik. 

6. Dr. Darwin. M. Pd., Dr. Sukarman Purba, M.Pd., dan Dr. Saut Purba, 

M.Pd. selaku dewan penguji yang memberikan banyak masukan dan 

saran-saran demi kesempurnaan tesis ini. 

7. Para Dosen dan staf administrasi di Program Studi Administrasi 

Pendidikan dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang 
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telah banyak berperan selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap 

akhir penulisan tesis ini. 

8. Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh Wilayah Langsa, 

Abdul Jaban, S.Pd., M.Pd., para Kepala SMA Negeri dan dewan guru 

SMA Negeri di Kota Langsa yang telah memberikan informasi selama 

penelitian sehingga membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.  

9. Teristimewa dan teramat sangat untuk kedua orangtua tercinta Husni Syah, 

S.T. dan Dra. Sri Zunaidah yang selalu dan tanpa lelah terus memberikan 

do’a, dorongan semangat serta dukungan moril sehingga penulis mampu 

mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan tujuan akhir studi ini. 

10. Teristimewa juga untuk para saudara-saudari dan ipar, serta para 

keponakan tersayang, yang menjadi sumber kekuatan penulis dan selalu 

mendukung perjuangan dalam menyelesaikan tesis ini 

11. Sahabat-sahabat terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan motivasi 

penyelesaian tesis ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat 

kelemahan-kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, maka 

dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun 

dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan. 
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