
KATA PENGANTAR 

 Segala Puji Illahi Rabi, yang senantiasa melimpahkan anugrah, rahmat dan 
nikmay-Nya. Atas pertolongan Allah, kesempatan yang lebih luas dan semua yang 
telah diberikan sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang 
sederhana ini.  
 Selanjutnya, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Master pada program studi Pascasarjana Psikologi Universitas Medan Area, maka 
tesis ini disusun denga judul “HUBUGAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
BUDAYA ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI 
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN.” 

Peneliti menyadari dalam proses penyelesaian tesos ini telah banyak 
memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai dari berbagai pihak, berupa 
materil, moril, dan spiritual, baik secara langsung dan tidak langsung. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, peneliti 
mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ya’kub Matondang, M.A, selaku Rektor Universitas 
Medan Area. 

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur 
Pascasarjana Universitas Medan Area. 

3. Ibu Dr. Wiwik Sulystianingsih, M.Psi, selaku Ketua Program Magister 
Psikologi Universitas Medan Area. 

4. Bapak Dr. Kaiman Turnip, M.Si, selaku pembimbing I dalam penelitian 
yang peneliti lakukan, yang telah dengan sabar dan bijaksana dalam 
membimbing peneliti, serta memberi kritik dan saran yan bersifat 
membangun segingga peneliti  mampu menyelesaikan tesis ini dengan 
hasil yang maksimal.  

5. Bapak Dr. Sjahril Effendy P, M.SI., MA., M.Psi., MH, selaku pembimbing 
II yang telah sabar, bijaksana, serta memberi kritik dan saran dalam 
membimbing. Semua saran dan Kritik yang bapak berikan sangat 
bermanfaat dan menjadi motivasi bagi peneliti dalam proses penyelesaian 
tesis ini. 

6. Orangtua tersayang, Ayahanda Ipda Hasnul Kabri, SH dan Ibunda Yuslina 
dan yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada peneliti dari 
awal masuk perkuliahan program pascasarjana samapi kepada saat 
penyelesaian tesis ini.  

7. Suami tercinta, Brigadir Yauwardi, SH, yang sangat sabar dan 
memberikan pengertian, perhatian, bantuan serta dukungan penuh dalam 
berbagai hal kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. 
Terima kasih do’anya ya suamiku tercinta.  
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8. Anakku tersayang, Mhd. Zhafif Zhafran El-Fasher, yang selalu menjadi 
motivator dan menjadi inspirasi dalam hidup bunda, serta menjadi 
penghibur saat bunda merasa lelah dan kecewa.  

9. Abangku tersayang Brigadir Hari Hashari, SH dan Adikku tersayang     
Trie Utami, SH, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada 
peneliti sampai tesisi ini selesai.  

10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas 
Medan Area yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti 

11. Sahabat-sahabat yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan  
semangat, Kak Linda Sitepu, Abang Salianto, Ibu Martha dan semua 
teman satu angkatan yang memberikan begitu banyak cerita baru yang 
berkesan dan sangat indah untuk dikenang, semoga suatu hari kita 
bertemu lagi dengan cerita baru yang lebih seru. 

12. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis 
ini, terima kasih atas semuanya. Maaf karena tidak dapat menyebutkan 
namanya satu persatu. 

Semoga Allah SWT yang membalas segala bantuan dan dukungan yang 
peneliti terima. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 
Medan,    Agustus 2013 
           Peneliti  
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