
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan antara Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dengan Komitmen Kerja Guru SD Negeri di Kecamatan Sei 

Lepan Kota Pangkalan Berandan” ini dapat di selesaikan dengan baik. 

Shalawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para 

sahabat serta seluruh generasi setelahnya. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan 

keterbatasan dalam menyelesaikannya, namun dengan usaha dan do’a serta 

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak terutama kepada Dosen Pembimbing 

Skripsi Bapak Drs. Aman Simaremare, M.S yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 
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3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Drs. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan II Bidang 

Pegawaian dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekaligus sebagai 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Prasekolah dan Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. 

7. Ibu Dra. Herawaty Bukit, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik, 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. 

8. Bapak Drs. Rahim Sitompul, M.S, Bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd, dan 

Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberi masukan dan mengkoreksi demi kesempurnaan skripsi ini. 

9. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar 

yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 

penulis menjadi mahasiswi beserta seluruh Staf dan Pegawai Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan 

kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat. 

10.  Kepala Dinas Pendidikan Kec. Sei Lepan Kabupaten Langkat, Kabid 

Program dan Pengembangan Mutu Pendidikan dan staf lainnya yang telah 
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memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat 

berlangsung dengan lancar. 

11. Kepala sekolah dan seluruh Guru di SDN 054938 Alur Dua, SDN 050769 

Sei Bilah, SDN 054936 Wonorejo, SDN 057766 Translok, SDN 057228 

Petani Jaya, dan SDN 058244 Wonorejo beserta staf  lainnya yang telah 

memberikan bantuan/kemudahan kepada peneliti sehingga penelitian ini 

dapat berlangsung dengan lancar. 

12. Terkasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Yuniar dan Ayahanda 

Sudjarno yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materiil 

sampai pada penyelesaian skripsi ini. Tiada mampu terbalas kasih sayang 

mamak dan bapak di setiap motivasi dan semangat yang diberikan 

sehingga penulis mampu tegar menghadapi segala rintangan kehidupan. 

13. Teristimewa kepada Kakanda dan abangda tercinta, Kakanda Riantika, 

Abangda Daniel Ginting, S.KM, dan Abangda Agustian yang telah banyak 

memberikan do’a dan motivasi moril dan materiil hingga terselesainya 

pendidikan S1 yang ditempuh penulis. 

14. Terima kasih terkasih untuk ibu dan om tersayang, bu Hariyani, bude 

Hartati, Om Wandi, bu Rosita, bu Endang Ratna Sari, bu Murni, Pakde 

Amran T., om Serka. Djunaidi Donald Bawata, dan Om Naim. Terima 

kasih atas do’a dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

15. Terima kasih sebesar-besarnya untuk nenek tersayang Nursekit, kakek 

tersayang Hasan K. yang tak pernah lepas mendoakan penulis dan juga 
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sepupu Ayu Rahmadani dan Melly Anjani yang setia menemani dan 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi, serta Daniendra Kenzy 

Ginting dan Mhd. Naito Al-haqqi terima kasih sudah hadir dan memberi 

warna dihari- hari tante. 

16. Terima Kasih kepada nenek dan kakek kost yang telah menjaga, 

menasehati dan memberi perhatian kepada penulis dari awal masuk kuliah 

hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. 

17. Untuk seluruh Mahasiswa PGSD terkhusus Pengurus Himpunan 

Mahasiswa Jurusan PGSD Periode 2014-2015. 

18. Teman-teman PGSD Reguler A 2012 terkhusus sahabat-sahabat setia yang 

dicintai Diyah Syahmawati Nst, Anisa Putri Bangun, Finta Maulina 

Siregar, Intan Syahputri dan Annisa (Dificha Inkussa) yang telah saling 

mendoakan, memberikan masukan, motivasi dan semangat bagi penulis  

untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk beberapa tahun yang 

sangat berarti, untuk canda dan tawa, dan pelajaran yang sangat berharga 

bagi penulis.  

19. Sahabat karib Fitri Maya Suhardi, Fitriani, Sri Sartika Dewi, Puspita Sari, 

Sixta Suganda, M. Arif Irwinsyah, Fredrico Mangatas Sitorus, dan semua 

teman alumni SMA Negeri 1 Sei Lepan yang tetap memberikan semangat 

kepada penulis serta Helvira Rusli, S.Pd yang rela meluangkan waktunya 

untuk mendengarkan curhatan penulis.  

20. Tak lupa terima kasih kakak terbaik Khusnul Hotimah, abangda Juliandi 

Arifianto yang banyak membantu penulis, menghibur dan memberi tawa.  
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21. Teman-teman seperjuangan yang saling memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini Jimmi Manalu, Alfi Syahrin, Alvi, Fenny, Betti, 

Tari, Rahayu, Dicky,Aini, Ayu, Erika, dan Rangga Wijaya serta big family 

A Reguler 2012 yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu. 

22. Teman Sebimbingan yang juga tak pernah lepas memberi semangat bagi 

penulis, Lasria Hutabalian, Iqlima Zora Lubis, Eka Rebecca  jurusan 

PGSD 2012 serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis menerima kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis 

terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga 

Allah SWT membalasnya dengan hal terindah. Semoga skripsi ini bermanfaat 

serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 
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