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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, 

taufiq dan hidayah-Nya, thesis ini dapat penulis selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam juga 

penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta para 

sahabatnya. Penelitian thesis berjudul : Implementasi Program Pendidikan Inklusif ( Studi 

Evaluatif Metode CIPP di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro), ini merupakan salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi pads Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, 

Program Pascasarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. 

Penulis menyadari  bahwa penelitian thesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, arahan, 

bantuan, dan perhatian dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terhormat disebutkan di bawah 

ini. 

Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Sugeng P Harianto, M,S. ; Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Lampung, Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. ; Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Prof. H. Dr. Bujang Rahman, M.Si. beserta segenap 

jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana 

Universitas Lampung.  

Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Dr. Irawan Suntoro, M.S. dan 

Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Secara khusus pula, Kepada Dr. 

Sowiyah, M.Pd. selaku pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan 

pengarahan serta memberikan wawasan melalui pemberian peminjaman buku – buku dan 

tulisan – tulisan yang berhubungan dengan Model Evaluasi CIPP, Pendidikan Inklusif serta 

buku – buku tentang metode penelitian kualitatif.  

Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi 

dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga 

memberikan inspirasi selama penyusunan thesis ini dari awal hingga akhir hingga thesis ini 

dapat terselesaikan. 

Dr. Alben Ambarita, M.Pd. sebagai dosen Pembahas dalam seminar proposal yang telah 

banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan thesis ini. 

Bapak / Ibu Dosen pengampu mata kuliah di Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 

FKIP Universitas Lampung yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen pendidikan, falsafah  - falsafah keilmuan dalam bidang penelitian, serta 

implementasinya dalam dunia pendidikan, dan terimakasihku kepada staf Pascasarjana 

Manajemen Pendidikan yang paling sibuk membantu pelaksanaan kegiatan sejak seminar 

proposal hingga ujian komprehensif dalam penyelesaian thesis ini. 
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Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro, Guru – Guru Bimbingan Konseling dan 

seluruh Guru serta Staf yang telah membantu pelaksanaan penelitian thesis ini untuk 

memperoleh data yang akurat dan akuntabel. 

Orang tua ku tersayang Hi. Akp. Alizon Mahmud dan Hj. Setiawaty serta adik – adik ku Dwi 

Apriliansyah Astanu, S.P. dan Tri Romadhon Astanu yang selalu memberikan motivasi, 

semangat, dukungan dan kasih sayangnya hari demi hari sejak mulainya kuliah hingga akhir 

perjuangan penulis dalam menyelesaikan thesis ini.  

Para sahabat – sahabatku dan Saudara – saudaraku yang turut serta mendukungku untuk 

menyelesaikan thesis ini dengan segera mungkin.  

Rekan – rekan sejawat MP 3 dan MP 5 Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen 

Pendidikan, FKIP Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi, menjalin 

persahabatan dan kebersamaan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, sehingga 

dapat menyelesaikannya thesis ini. Serta semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas sumbang sarannya. 

thesis ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun 

dalam penyempurnaan dari semua pihak, dengan harapan mudah – mudahan hasil penelitian 

evaluatif ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan manajemen pendidikan, 

khususnya dalam pengevaluasian Pengimplementasian Program Pendidikan Inklusif. 

Akhirnya atas segala perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.  
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