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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan teramat banyak 

nikmat kepada penulis, nikmat yang tak akan pernah bisa dihitung dengan apapun. 

Salah satu nikmat itu ialah kesempatan bagi penulis untuk bisa melanjutkan 

pendidikan hingga kejenjang Magister (S2), serta kekuatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan proses pendidikan ini yang tentunya ditandai dengan selesainya 

penulisan tesis ini. 

 Adapun judul tesis ini yaitu “Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan Kinerja Guru dengan Keefektifan Sekolah Dasar di Kabupaten Batu Bara”. 

Tesis sederhana ini disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap Sekolah-Sekolah Dasar di kabupaten Batu Bara. Hasil 

penelitian sebagaimana dijabarkan dalam tesis ini, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang cukup signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja 

guru terhadap keefektifan Sekolah Dasar di kabupaten Batu Bara. 

Proses penulisan tesis yang sederhana ini telah menjadi bagian yang sangat 

berkesan bagi kisah hidup penulis. Sejak garis start hingga final-nya, teramat 

banyak cobaan dan kerumitan yang penulis hadapi. Bermodalkan keberanian 

untuk berusaha maksimal dalam berbagai keterbatasan, dengan bantuan dan 

bimbingan serta doa dari berbagai pihak, Alhamdulillah semuanya dapat dilalui 

hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, 

maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Rektor UNIMED beserta stafnya. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Muin Sibuea M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Unimed. 

Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd selaku Asisten Direktur I Pascasarjana 

Unimed, dan Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd selaku Asisten Direktur II 

Pascasarjana Unimed. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Saiful Sagala, M.Pd dan Bapak Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd 

selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan Pascasarjana 

Unimed. 

4. Bapak Prof. Dr. Saiful Sagala, M.Pd selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. 

Zulkifli Matondang, M.Si selaku Pembimbing II. Bimbingan dan arahan dari 

Bapak sekalian telah menghantarkan tulisan ini pada bentuknya. 

5. Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd, dan Bapak Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, 

serta Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd selaku Dosen Narasumber penulisan tesis 

ini. Arahan, saran serta kritik konstruktif dari Bapak sekalian telah turut 

menghantarkan tulisan ini menemui bentuknya.  

6. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengampuh mata kuliah di Prodi 

Administrasi Pendidikan Pascasarjana Unimed. Ilmu yang penulis peroleh dari 

Bapak dan Ibu Dosen sekalian sangat terasa manfaatnya bagi penulis dalam 

proses penulisan tesis ini. 

7. Bapak Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara 

beserta stafnya. Perhatian dan kerjasama yang baik dari instansi yang Bapak 

pimpin sangat membantu proses penulisan tesis ini. 

8. Bapak/Ibu Kepala Sekolah beserta Guru kelas VI dari SD di Kabupaten Batu 

Bara selaku responden penelitian tesis ini. Kerjasama yang baik dari 

Bapak/Ibu sangat membantu bagi proses penulisan tesis ini. 

9. Bapak H. Anif selaku pembina yayasan pemberi beasiswa kuliah kepada 

penulis. Bantuan beasiswa yang telah Bapak berikan sungguh sangat besar 

manfaatnya bagi proses perkuliahan penulis. Baik manfaat dalam bentuk 

materil, juga menjadi tanggungjawab sekaligus motivasi tersendiri bagi 

penulis untuk dapat menyelesaikan proses pendidikan ini. Semoga Allah 
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selalu memberikan kebaikan kepada Bapak, dan menjadikan ini sebagai amal 

yang terus mengalir berkahnya kepada Bapak sekeluarga, amin. 

10. Dua sosok manusia yang terus men-support dan selalu mengucapkan nama 

penulis dalam bait-bait doa mereka. Pihak yang sangat istimewa bagi penulis; 

Ibunda tercinta (Almh. Rosini) yang telah dipanggil sang Khaliq tepat disaat 

penulis baru memulai penulisan tesis ini; dan Ayahanda tercinta (Alm. Ramli 

Zabed) yang juga telah dipanggil sang Khaliq tepat disaat penulis sedang 

dalam fase pengumpulan data untuk tesis ini. Semoga Allah memuliakan 

mereka (Abi dan Ummi-ku) dalam pusaranya, amin. 

11. Saudara/i penulis (Aba-ku Emi dan Kak Ana, Anga-ku Leli dan Bang Ali 

Ibrahim, Alang-ku Daya dan Bang Anto, Ucu Amirwan Zabed dan Ucu Siti 

Fatimah), bantuan moril dan materil, bimbingan dan motivasi serta doa dari 

kalian semua sungguh teramat besar nilainya bagi penulis dalam hal ini. 

12. Ponakan-ponakan penulis (Afqo Wisam, Imam Ahmadi, Amar Fatih Al-

Maududi, Muhammad Faiz, Adil Khaidar Ahmad, Aisya Ali Ibrahim, 

Nurfaizah Dwi Ananda, dan Putri El-Geesya), bayangan masa depan kalian 

dimata penulis adalah sebuah motivasi tersendiri bagi penulis,dan telah turut 

menghantarkan penulis untuk sampai ketitik ini. 

13. Bapak Drs. Abdurrakhman, M.Pd (Alm.) selaku Kadis Pendidikan Aceh 

Singkil tahun 2008 s/d 2010, pihak yang telah menyambut baik niat penulis 

untuk melanjutkan pendidikan.  

14. Keluarga Bapak Abdullah Asyari, S.Pd.I yang telah banyak membantu penulis 

dalam banyak kesulitan yang penulis hadapi saat menjalani proses pendidikan 

ini; Bapak Mursin dan istrinya yang telah turut memotivasi penulis dan 

berlaku sebagai orang tua, dan saudara bagi penulis di tanah rantau tempat 

penulis bertugas.  
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15. Kakanda Abdul Kadir Simorangkir, S.Pd, M.Si, Abangda Jhon R.E.S Purba, 

S.Pd, dan Ikhwanul Habibi, S.Pd selaku abang dan rekan yang selalu 

mengingatkan dan memotivasi penulis dalam banyak hal, terutama tentang 

penulisan tesis ini; serta Kakanda Ikhwan Ahmadi, S.Pd, dan Abangda 

Komaruddin selaku orang yang telah turut membantu penulis dalam proses 

pengumpulan data penelitian ini. 

16. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi AP Angkatan XIX Pascasarjana Unimed 

yang telah cukup banyak membantu, mendukung serta motivasi penulis dalam 

menjalani proses perkuliahan, terutama dalam proses penulisan tesis ini.  

17. Rekan-rekan dan adik-adik di HmI Komisariat FIS Unimed. 

18. Terakhir kepada semua pihak yang telah turut membantu dan tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatunya. 

Penulis yakin bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dalam 

kesempatan ini penulis mohon saran dan kritik kontruktif dari pembaca. Atas 

semua kekurangan serta kelemahan dalam tesis ini, penulis hanturkan mohon 

maaf sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.   

 

Medan,    Desember 2013 

Penulis, 

 

Ahmad Akbar 
NIM: 8106131023 


