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Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yesus Kristus oleh berkat rahmat 

dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

Skripsi ini berjudul “ Hubungan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

dengan Kompetensi Pedagogik Guru di SDN 107402 Saentis Kecamatan 

Percut Seituan Tahun Ajaran 2015/2016. 
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memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk demi terselesaikannya skripsi 
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dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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izin pelaksanaan penulisan dan memberikan bantuan dan kerjasama selama 
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 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari 

berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi ini pasti memiliki 
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serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 
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