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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa alas Rahmad-Nya 

sehingga proposal tesis ini dapat dibuat dengan judul “Hubungan Persepsi guru tentang 

Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dan Etos Kerja Guru dengan Kompetensi 

Profesional Guru di SMK Rumpun Teknologi Industri  pada Sub Rayon 12 Kota Medan”.  

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi berbagai persyaratan untuk memperoleh 

gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada yang secara langsung dan 

tidak langsung memberikan kontribisi dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan rasa tulus dan 

hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: Prof. Dr.Rosmala Dewi, 

M.Pd. dan Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. Sebagai pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran dengan sepenuh hati dalam melakukan membimbing, 

mengarahkan penulis untuk kreatif dan tetap semangat selama penyusunan tesis. Penulis juga 

berterimakasih kepada yang terhormat: Dr. Darwin, M.Pd, Dr. Arif Rahman, M.Pd, dan Prof. 

Dr. Sri Melfayetty, M.S.Kons. sebagai narasumber yang telah memberikan banyak ilmu 

untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis juga berterimakasih kepada yang terhormat: Prof. Dr. 

Syawal Gultom, M.Pd. rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. 

Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan serta jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana Unimed. Penulis juga 

berterimakasih kepada yang terhormat: Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan: Dr. 

Darwin, M.Pd, dan Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd, sekretaris Program Studi beserta 

jajarannya yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa, memperkenankan penulis 

menggunkan fasilitas serta membantu, membimbing, dan memberi bekal ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Medan.     

Demikian juga kepada seluruh dosen dan staf administrasi pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai teori dan 

ilmu pengetahuan saya ucapkan terimakasih. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih juga 

kepada rekan-rekan mahasisha Pascasarjkana Program Studi Administrasi Pendidikan 

angkatan XXII atas bantuan dan dukungannya 

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal penelitian ini jauh dari sempurna 

untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis 

harapkan. 
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