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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan

kemurahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan

baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar

Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat

bantuan, masukan-masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun

materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala ketulusan dan

kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas bantuan dan masukan-masukan serta

saran yang diberikan.

Rasa terimakasih tiada terhingga penulis ungkapkan pada Bapak Dr. Belferik

Manullang sebagai Pembimbing I dan Dr. Saut Purba, M.Pd. sebagai Pembimbing II,

yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

Begitu juga rasa terima kasih penulis sampaikan pada Prof. Dr. H. Syaiful Sagala,

M. Pd. sebagai Ketua Prodi Administrasi Pendidikan sekaligus narasumber, Prof. Dr.

Zainuddin, M.Pd., dan Dr. Sukarman Purba, M.Pd., sebagai narasumber sekaligus

validator yang begitu banyak memberikan arahan dan masukan, serta bimbingan

dengan penuh kesabaran dalam rangka menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan

beserta seluruh staf yang memberikan fasilitas belajar ketika penulis dalam studi,
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2. Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd Selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Negeri Medan beserta staf yang banyak memberikan kontribusi dalam

menyelesaikan studi penulis,

3. Seluruh teman angkatan XIX/B Prodi Administrasi Pendidikan Program Pasca

Sarjana Universitas Negeri Medan teristimewa buat sahabat karib saya Dra.

Posma S., yang sangat banyak memberikan bantuan moril, materil, dan spritual,

Muara Barus, S.Pd., Samsuddin, S.Ag., M.Pd., M. Ardansyah, M.Pd., yang

senantiasa dalam suka dan duka terus bekerja sama dengan penulis dalam

menyelesaikan studi,

4. Drs. Bonar Butar-Butar, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis TK/SD Dinas

Pendidikan Kecamatan Medan Petisah yang telah memberikan izin penelitian dan

memberi banyak masukan dalam penyelesaian tesis ini,

5. Sabar Pandiangan, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri 060838 Medan

beserta seluruh rekan-rekan dewan guru yang berkontribusi banyak dalam

perkuliahan sampai penulisan tesis ini,

6. Buat suami dan anak-anakku, saudara-saudaraku, dan keluarga yang telah

senantiasa memberikan motivasi serta do’a dalam menyelesaikan studi penulis.

Akhirnya terima kasih yang tiada terhingga dan semoga Tuhan senantiasa

memberikan ridho atas apa yang telah dan akan kita kerjakan. Amin.

Medan, Juni 2013
Penulis,
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