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Kata Pengantar 

 Puji syukur pada Tuhan Pengasih yang selalu menyertai penulis, sehingga 

tesis dengan judul “Pengaruh Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja dan Etika Terhadap 

Komitmen Berkelanjutan Guru di SMP Swasta Kota Tebing Tinggi” ini dapat 

diselesaikan.Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Administrasi Pendidikan 

Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan 

dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin 

memberi penghargaan dan berterima kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada Bapak 

Dr. Arif Rahman,M.Pd. sebagai pembimbing I, yang sejak awal memberi bimbingan, 

arahan dan kemudahan mulai dari hal-hal yang sederhana sampai selesainya tesis ini. 

Bapak Dr. M. Rajab Lubis,M.Si. sebagai pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan pengetahuan, bimbingan dan doa restunya, terimakasih pada para nara 

sumber Bapak Prof. Dr. H.Syaiful Sagala,M.Pd  sekaligus Ketua Program Studi 

Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Yasaratodo Wau,M.Pd. sekaligus sebagai 

Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Zulkifli Matondang,M.Si. yang telah 

memberikan saran, dorongan dan masukkan yang berarti untuk penyelesaian 

penulisan ini, Bapak Munjir sebagai staf di Program Studi Administrasi Pendidikan 

yang selalu membantu penulis selama ini. 

 Ucapan terimakasih juga kepada para Kepala Sekolah dan guru-guru yang di 

SMP swasta kota Tebing Tinggi, yang telah memberi kesempatan pada saya dan 
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waktu untuk mengisi kuesioner untuk penulisan tesis ini. Rasa terimakasih yang tulus 

kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi bantuan, semangat, perhatian, 

motivasi dan dukungan yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan 

pendidikan ini, adik - adikku, teman – teman yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu persatu, serta seluruh rekan-rekan Mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan 

angkatan ke XV yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan selama 

perkulihaan hingga penulisan Tesis ini selesai. 

 Pada akhirnya, penulis persembahkan kepada semua pembaca untuk 

menelusuri tesis ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan 

untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam 

bidang Administrasi Pendidikan.Penulis menyadari bahwa dikarenakan faktor 

keterbatasan, tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, untuk itu sangat 

diharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih. 
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