KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis pertama sekali panjatkan kepada junjungan Yang
Maha Besar Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Kasih dan Kebaikan-Nya setia hari
Dia berikan, tanpa kekuatan, kesehatan yang Dia berikan, penulis tidak akan dapat
menyelesaikan tesis ini dengan baik. Kiranya setiap kemuliaan Dia di tempat
Yang Maha Tinggi.
Adapun tesis ini berjudul: HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI,
GAYA KEPEMIMPINAN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN
KEPUASAN KERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG yang disusun sebagai salah satu
persyaratan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana di Universitas Negeri
Medan.
Ketika penulis melewati proses penyelesaian tesis ini, maka penulis telah
banyak mendapatkan masukan, kritikan, dan saran dari berbagai pihak. Karena itu
pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih dan hormat kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M. Pd sebagai Ketua Prodi Administrasi
Pendidikan sekaligus juga merupakan salah satu dosen penguji.
2. Bapak Dr. Saut Purba, M.Pd., sebagai pembimbing I dan Bapak Prof. Dr.
Sahat Siagian, M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan
arahan, masukan, bimbingan, dan memotivasi penulis.
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3. Bapak Prof. Dr. Siman, M.Pd, Bapak Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd. yang
berperan sebagai dosen penguji yang telah memberikan sumbangsih saran,
kritik, dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan
beserta seluruh staff yang memberikan fasilitas belajar ketika penulis dalam
studi.
5. Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd Selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan beserta staff yang banyak memberikan kontribusi
dalam menyelesaikan studi penulis.
6. Bapak Drs. Jaswar, M.Pd., sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang yang telah berkenan
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Juga
kepada para pegawai yang turut serta membantu dalam mengisi angket selama
proses penelitian dilaksanakan.
7. Kepada seluruh anggota keluarga penulis, suami Ir. Nelson Panjaitan, anakanak Deandra, Yohana, dan Daniella serta di bungsu Dave Michael, ibunda S.
Sianturi, kakak dan adik, yang memberikan dorongan, motivasi, dan doanya
kepada penulis. Kepada bapak/ibu mertua, ipar-ipar yang juga turut
memberikan semangat, doa, dan bantuan yang diperlukan penulis dalam
penyelesaian tesis ini.
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8. Kepada sahabat dan rekan mahasiswa khususnya Program Studi Administrasi
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Angkatan XX
yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan saran-saran yang
membangun.
Akhirnya penulis mengharapkan agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para
pimpinan dan pegawai guna meningkatkan kepuasan kerja ke arah yang lebih
baik, juga kepada pembaca kiranya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan.

Medan,
Penulis,

23 Januari 2014
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