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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul Pengaruh Budaya Sekolah, Kerja 

Sama Tim, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan. 

 Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :  

1. Dr. Syamsul Gultom, SKM, M. Kes. selaku Rektor Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan yang amat berharga dalam 

penyelesaian disertasi ini. 

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

Negeri Medan yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan yang 

amat berharga dalam penyelesaian disertasi ini. 

3. Prof. Dr. Nasrun, M.S selaku Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan 

motivasi, bimbingan, dan  pengarahan yang amat berharga dalam penyelesaian 

disertasi ini. 

4. Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. Kons sebagai Promotor I  yang dengan tulus dan 

penuh perhatian membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penyusunan 

disertasi ini dari awal hingga  selesai.  

5. Dr. Saut Purba, M.Pd. sebagai Promotor II yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan pengarahan serta memotivasi penulis  dalam penyusunan disertasi ini 

dari awal hingga  selesai.  

6. Kepala BNN Provinsi Sumatera Brigen Pol. Drs. Atrial, SH yang telah memberikan 

motivasi dan pengarahan selama dalam penyusunan disertasi ini 
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7. Prof. Dr. Biner Ambarita,M.Pd yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan 

dalam penyelesaian disertasi ini 

8. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd yang memberikan motivasi, bimbingan, dan 

pengarahan yang amat berharga dalam penyelesaian disertasi ini. 

9. Prof. Dr. Nasrun,M.S selaku Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan yang 

memberikan motivasi, masukan, dan arahan dalam penyelesaian disertasi ini 

10. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd yang memberikan masukan, arahan dan motivasi dalam 

penyelesaian disertasi ini  

11. Prof. Dr. Benyamin Situmorang, M.Pd yang memberikan masukan, arahan dan 

motivasi dalam penyelesaian disertasi ini 

12. Seluruh Dosen Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan yang telah membekali ilmu dan pengetahuan  penulis selama 

mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana  Universitas Negeri Medan. 

13. Seluruh Kepala SMP di Kota Medan yang telah merelakan waktu  dan tenaganya 

menjawab instrumen penelitian, sehingga .penelitian ini dapat terselesaikan. 

14. Kepada Istriku, dan anak-anak saya yang setia mendampingi dan tetap memberi 

semangat yang tinggi, sehingga penelitian disertasi ini terselesaikan. 

15. Kepada seluruh keluarga, rekan-rekan mahasiswa Program Studi S3  Manajemen 

Pendidikan, dan semua pihak yang memberikan bantuan  kepada penulis, sehingga 

penelitian disertasi ini terselesaikan. 

 

 Kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja kepala 

SMP di Kota  Medan dan berguna bagi pengembangan ilmu.   

 

  Medan,    Juni 2020 

   Peneliti, 

 

 

   Tuangkus Harianja 

   NIM. 0819301011 

 

 

 

 


