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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah ke hadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini di

buat untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Pendidikan

pada Program Pasca Sarjana 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. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas

Allah SWT dengan kebajikan yang berlipat ganda.

Rasa terimakasih tiada terhingga penulis ungkapkan pada Bapak Dr. Arif

Rahman, M.Pd. sebagai Pembimbing I, Bapak Dr. M. Rajab Lubis, M.Pd., yang telah

memberikan bimbingannya, dan Bapak Dr. Darwin, M.Pd. sebagai Pembimbing II

sekaligus Ketua Prodi Administrasi Pendidikan, yang telah begitu banyak

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Begitu juga rasa terima kasih

penulis sampaikan pada Bapak Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd., Bapak Prof. Dr.

Sumarno, M.Pd, dan Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd.Kons., sebagai narasumber,

serta Bapak Dr. Paningkat Siburian, M.Pd sebagai validator instrumen yang begitu

banyak memberikan arahan dan masukan dalam rangka menyelesaikan tesis ini

dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta

seluruh staff yang memberikan fasilitas belajar ketika penulis dalam studi,

2. 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,
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3. Kepala Unit Pelaksana Tugas Kecamatan Sunggal di Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin penelitian dan

kontribusi dalam menyelesaikan penelitian penulis,

4. Kepala SMP Swasta dan guru di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

yang banyak memberikan kontribusi dalam pengumpulan data penelitian penulis,

5. Seluruh teman angkatan XIX/A Prodi Administrasi Pendidikan Program

Pascasarjana Universitas Negeri Medan: Ana, Fadhli, Oda, Hasanul, Akbar,

Yanti, Zutirta, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang

senantiasa dalam suka dan duka terus bekerja sama dengan penulis dalam

menyelesaikan studi,

6. Ayahanda M. Said dan Ibunda Tukiyem, Ayah mertua Teuku Ali Daud (Alm.)

dan Ibu mertua Cut Asarmah (Almh.) sosok yang memberikan teladan, seluruh

abanganda dan kakanda serta adinda yang senantiasa memberikan motivasi serta

do’a dalam menyelesaikan studi penulis.

Akhirnya buat istri tercinta Cut Keumala, S.Pd. dan ananda Andina Putrifa

Arif dan Al Hafiz Putrafa Arif, dalam suasana bagaimanapun kalian terus

memberikan yang terbaik pada penulis, tesis ini merupakan wujud dari bakti kalian

kepada penulis. Terima kasih yang tiada terhingga dan semoga Allah SWT senantiasa

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