
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan  pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Adapun tesis ini berjudul “Hubungan 

Antara Ikli Kerja Guru, Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Partisipatif Kepala 

Sekolah dan Motivasi Berprestasi Guru Dengan Kinerja Guru SMK Negeri Se-

Kabupaten Deli Serdang”. 

Dalam proses penulisan tesis ini, Penulis menghadapi berbagai kendala 

yang disebabkan keterbatasan kemampuan dari penulis dan hal lain. Tetapi berkat 

semangat, doa, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati saya menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Rektor dan Pembantu Rektor yang telah membimbing dan memberi 

pelayanan kepada mahasiswa. 

2. Direktur, Asisten direktur, Bapak/Ibu dosen, serta segenap pegawai Prodi 

Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah membimbing dan memberi pelayanan kepada mahasiswa.  

3. Prof. Dr.H. Zainuddin, M.Pd, selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Siman 

M.Pd, selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu 

membimbing dan motivasi dalam proses penulisan tesis ini. 

4. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd, Dr. Irsan Rangkuti,M.Pd.,M.Si selaku 

narasumber sekaligus validator, dan Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd. selaku 

narasumber. 

5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Deli 

Serdang dan  Sekertaris Dinas Kabupaten Deli Serdang, dan secara khusus 

kepada seluruh guru yang telah bersedia membantu penulis dari 

pelaksanaan uji coba instrument sampai pada pengumpulan data 

penelitian. 



6. Seluruh kepala sekolah SMK Negeri Se-Kabupaten Deli Serdang, dan para 

guru yang menjadi sampel penelitian, 

7. Orangtua terkasih yang selalu mendukung dan mendo’akan Ezwir N.P, 

S.Sos dan Darmalina, Tiada kata yang layak untuk menggambarkan 

besarnya terima kasih atas semua  pengorbanan dan motivasi yang tak 

terhingga yang diberikan selama ini. 

8. Suami tercinta, Muhammad Iqbal, S.H, serta kedua buah hatiku tersayang 

Muhammad Ikmal Hakim dan Siti Aliyya Zahra, telah begitu banyak 

memberi motivasi dalam penulisan tesis ini, tiada balasan setimpal yang 

bisa diberi, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan Jazakillah 

Khoiron Katsiron. 

9. Kedua adikku, Rahmadsyah SE dan Putri Triana Lailatul Barqah yang 

banyak memberi motivasi dan membantu terselesaikannya tesis ini. 

10. Mahasiswa angkatan XXII Prodi Administrasi Pendidikan yang menjadi 

keluarga, sahabat, dan selalu memberi motivasi kepada penulis, Eka Mutia 

Lubis yang juga telah banyak membantu.  

Semoga semua pihak yang telah membantu Penulis dan belum dapat 

disebutkan satu persatu, yang telah memberi kontribusi dalam penyelesaian 

pendidikan dan penulisan tesis ini selalu ditambahkan berkat oleh Tuhan Yang 

Maha Esa dalam segala hal. Akhir kata semoga tesis ini memberi kontribusi 

yang bermanfaat bagi pendidikan sekarang dan yang akan datang. 
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