
KATA PENGANTAR 

Atas berkat rahmat dan izin Allah Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah 

penulisan proposal tesis ini dapat saya selesaikan setelah melalui proses yang 

panjang serta menyita waktu, biaya dan tenaga. Penulis menyadari jika tanpa 

Ridho Allah SWT. Mustahil proposal tesis ini dapat saya selesaikan dengan segala 

keterbatasan dan kelemahan penulis. 

Slawat beriring salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Yang 

telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Penulis banyak 

mendapatkan inspirasi dari pengalaman hidup Rasulullah SAW dalam berjuang 

menuntut ilmu tanpa kenal lelah dan pantang menyerah. Inspirasi dan motivasi 

penulis peroleh juga dari almarhumah Ibunda tercinta yang telah mendukung 

penulis untuk melanjutkan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis 

peruntukkan khusus buat ananda tercinta Aqila Fakhri, yang setia menemani 

bunda dalam suka maupun duka dengan keceriannya. 

Dalam upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan 

(M.Pd) Program Studi Administrasi pendidikan pada Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan, penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang 

kinerja guru di Kecamatan tempat dimana penulis bekerja. Dengan melihat 

fenomena yang terjadi mendengarkan opini masyarakat serta berdasarkan 

pengamatan penulis, maka penulis tertarik meneliti “Hubungan Kemampuan 

mengelola Stres, Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SD Negeri Kecamatan 

Pantai Labu”. Hal ini dianggap penting karena peran guru yang sangat 

menentukan kualitas pendidikan yang berarti menentukan generasi masa depan 

bangsa.Harapan penulis, semoga penelitian ini nantinya akan memberikan 

kontribusi pada dunia pendidikan umumnya dan Dinas Pendidikan Kecamatan 

Pantai Labu khususnya. Serta dapat memberikan masukan pada penelitian/kajian 

selanjutnya. 

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku 

Rektor Universitas Negeri Medan. Selanjutnya Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi M.Pd 

selaku pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Sri milfayetti, M.Pd selaku pembimbing II. 

Dengan sabar dan bersahabat telah membimbing dan mengarahkan penulis agar 



penelitian ini berkualitas dan memberi manfaat dalam dunia pendidikan. 

Selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada Bapak Direktur Pasca sarjana 

Prof.Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd dan Bapak Dr.Darwin,M.Pd selaku Kaprodi 

Administrasi Pendidikan. Kepada Bapak Tikwan Siregar, M.Pd selaku Ka.UPT 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Pantai Labu. Kepada Bapak 

Julkarnain, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 105343 Ramunia I/II Kec. Pantai 

labu beserta dewan guru. Dan tak lupa terima kasih yang sedalam-dalamnya 

khusus buat keluarga tercinta yang tak berhenti mendukung penulis. Semoga 

Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya yang melimpah bagi kita 

semua. Amin  

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan dan 

keterbatasan. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang akan berkontribusi 

untuk menjadikan tesis yang bermanfaat. 
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