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SANWACANA 

 

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat 

terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul “MANAJEMEN SUMBER 

DAYA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA 

DIDIK (Studi di SMP Negeri 27 Bandar Lampung)”, guna untuk memenuhi 

sebahagian persyaratan untuk memperoleh dan meraih gelar Magister Manajemen 

Pendidikan di Universitas Lampung. Salawat dan salam tidak lupa peneliti 

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal berbudi luhur sehingga 

peneliti dapat merasakan dunia penuh sinar Illahi dan pengetahuan sekarang ini. 

 

Dari hati yang paling dalam peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan 

penyajian tesis ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari 

secara ilmiah maupun ketatabahasaan, yang disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan yang peneliti miliki. Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat 

terselesaikan dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah 

membantu peneliti oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Sugeng P. Harianto, M.S.,selaku Rektor Universitas 

Lampung atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulisan 

tesis ini dapat diselesaikan. 
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2. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Bapak Prof. Sujarwo, M.S., Selaku Derektur Pascasarjana Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi.  

4. Ibu Dr. Riswanti Rini,MS selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah banyak 

memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi. 

5. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

merangkap sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, 

saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini. 

6. Ibu Dr. Sowiyah , M.Pd. selaku dosen Pembimbing pertama  atas kesediannya 

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini. 

7. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Program Studi Manajemen Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah 

memberikan banyak ilmunya selama menempuh pendidikan sehingga penulis 

mendapat tambahan wawasan keilmuan 

8. Kepala SMP Negeri 27 Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian serta informasi dan masukannya 

dalam penulisan tesis ini. 

9. Dewan guru dan staf Tata Usaha SMP Negeri 27 Bandar Lampung yang telah 

memberikan informasi dalam penulisan tesis ini. 
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10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan 

angkatan 2013 Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung yang telah banyak memberikan motivasi. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas 

saran dan masukannya. 

 

Peneliti berusaha sebaik mungkin dalam penulisan tesis ini namun demikian 

peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang ada menjadikan tesis ini masih 

banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran membangun peneliti harapkan 

dapat menjadi pertimbangan selanjutnya untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca .Amin. 

                         

Bandar lampung,     Juni 2015 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 


