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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang banyak yang

Engkau anugerahkan kepada penulis. Salah satu nikmat yang terbesar dari-Mu

adalah hidup penulis. Untuk itu sebagai wujud rasa syukur penulis kepada-Mu,

penulis harus mengelolanya dengan baik dan amanah. Semoga dengan

terselesainya penulisan tesis ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas

adalah anugerah, takdir dan nikmat dari-Mu yang tak boleh penulis sia-siakan.

Salawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw,

keluarga, sahabat, dan para pengikutnya terima kasih atas doa, teladan, perjuangan

dan kesabaran yang telah diajarkan kepada umatnya.

Tesis ini berjudul “ Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja

Terhadap Kinerja Guru Di SMAN Kota Dumai”, merupakan tugas akhir yang

harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magester Pendidikan.

Atas selesainya tesis ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah

memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan tesis ini, untuk

itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu:

1. Kepada Ayahnda Mansyurdin Tambusai dan ibunda tercinta Nuraini,

sebagai pelita hati penulis, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang,

didikkan, semangat kepercayaan dan pengorbanan ayah dan ibu yang

tulus yang tak henti-hentinya untuk penulis. Doa dan keridaan ayah dan

ibu selalu penulis nantikan dan mengiringi perjalanan penulis untuk

mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.

2. Kepada mertua ku tersayang bapak Kasmin dan mamak Sukini,

terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, doa, cinta dan kepercayaan

kepada penulis serta banyak yang di korban kan untuk penulis dalam

menyelesaikan tesis ini, semoga keridaan bapak dan mamak akan

menjadi semangat untuk penulis mencapai kesuksesan di masa yang

akan datang.
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3. Kepada suami penulis tersayang Pratu Gesang Prasetyo, terimakasih

atas cinta, perhatian, kasih sayang dan pengorbanan serta semangat dan

doa nya kepada penulis dalam penulis menyelesaikan tesis ini.

4. Rektor Universitas Islam riau (UIN) Sultan Syarif Kasin Pekanbaru

bapak, Prof. Dr. H. Munzir Hitami,MA

5. Direktur Pasca Sarjana Uin Suska Riau bapak, Prof. Dr. H. Ilyas

Husti,MA

6. Bapak pembimbing satu bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag dan bapak

pembimbing dua bapak Dr.Khairil Anwar,MA, Terimakasih atas

bimbingan nya sehingga tesis ini terselesaikan.

7. Civitas Akademika Pasca Sarjana Uin Suska Riau

8. Kepada adik kecil ku tersayang Hesty Widiyawati terimakasih atas

semangat nya kepada mbak.

9. Kepada Abang dan Kakak Penulis, Syahrial, Masitah, Andi Gunawan,

Budi Darmawan, Siti Zaleha, Helmiana, Mulya Syahputra, Pasrah, serta

Kakak dan Abang Ipar Penulis Rita Wati, , Sumarti, Wina, Serda Abu

Kasim Litiloli, Zulkefli, Erna Wati, Eva. Terimakasih atas dukungan,

bantuan dan do’a nya kepada penulis.

10. Kepada Seluruh Keponakan Tersayang Penulis, Akbar Sudrajad

Tambusai, Witari Kartika Putri, Anjar Suharia Tambusai, Tegar

Hardiantara Sembiring, Iqbal Jawari Tambusai, Aura Dara Pertiwi

Litiloly, Yuni Sara Dermawan, Adam Duta Zulhelmi, Aiman Khoiriri,

Aznur Arsy Tambusai, Tahta Dita Maharani Litiloly, Al-Fatar

Tambusai,  Amira Tria Hafzah, Verney Rasya Famela, M Fatur al

Saffaras, Ibnu Ikram Tambusai, Dzikra talita zahra, Naufal,

Ayatulhusna, Dzahwan, Afifah fazila, Titis, Arkhan Hanafi Tambusai.

Terimakasih atas semangat dan keceriaan yang kalian berikan di saat

acik menghadapi kejemuan dalam penulisan tesis ini.

11. Kepada Civitas Akademika IAI Tafaqquh Fiddin Dumai, Bpk. Rektor

H. Ahmad Roza’i Akbar, MH, dan Bpk. Yayasan. Dr. H.M. Rizal
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Akbar,S.Si, M.Phil Terimakasih banyak.

12. Kepada keluarga besar Detasemen Arhanud Rudal 004 Dumai terutama

kepada ibu dr. Norma Nabila, mama Daffa n Queen Ernawati, Joko

purwanto.

13. Kepada sahabat penulis, Hermansyah, Ade Suhandra, Arif Fadillah,

anak-anak Baper Comunity Nurul arafah, adk ku nefda, sugianto, yuki,

bima, riki,imanuel, iis, yayuk. rekan MENWA 042 Terimakasih atas doa

nya dan keceriaan nya.

14. Kepada seluruh kepala sekolah SMAN yang ada di kota Dumai,

Sman1,Sman2, Sman4, Sman5 terimakasih atas bantuanya.

15. Kepada Seluruh Pihak Yang Tak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu

Terimakasih Atas Doa, Dukungan Dan Bantuannya.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas

semua yang membuat kelancaran proses penulisan kepada seluruh pihak yang

telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga Allah swt membalas

kebaikan kalian semua.

Akhirnya tiada gading yang tak retak dan tiada mawar yang tak berduri,

penulis menyatakan sebagai manusia tidak sempurna, maka dengan senang hati

penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi

sempurnanya skripsi ini. Semoga karya sederhana ini bermanfaat.

Dumai, Oktober 2017

Penulis

Lestari
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