
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, dan memanjatkan puji syukur  

atas segala  rahmat, hidayah dan karunia-Nya  sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis  dengan judul: “Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

Kimia Dalam Pembelajaran Melalui  Lesson Study  di SMA Negeri 2 Metro”  

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Teknologi Pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. Harapan penulis semoga tesis ini dapat 

meningkatkan mutu layanan standart proses dalam rangka meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru sesuai dengan tuntutan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.    

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada 

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada:  

 

 



1) Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin Selaku Rektor  Universitas Lampung.  

2) Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas 

lampung. 

3) Prof. Dr. Hi. Bujang Rahman, M,Si Selaku Dekan FKIP Universitas Lampung.  

4) Dr. Abdurrahman, M.Si Selaku plh. Dekan FKIP Universitas Lampung. 

5) Dr. Herpratiwi, M.Pd selaku Ketua Program Teknologi Pendidikan sekaligus 

komisi pembimbing I  

6) Dr. Adelina Hasyim, M.Pd selaku pembahas pada seminar proposal dan 

seminar hasil  

7) Dr. Dwi Yuliati, M.Pd sebagai komisi pembimbing II  

8) Dr. Riswandi, M.Pd selaku penguji pada ujian tesis 

9) Dr. Sunyono, M.Si selaku penguji pada ujian tesis 

10) Dr. Ratu Betta Rubiyani, M.Si selaku pembahas pada seminar proposal 

yang kesemuanya telah memberi kesempatan, membimbing dan mengarahkan 

penulis selama penyusunan tesis dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.  

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf 

administrasi program studi Teknologi Pendidikan  FKIP Universitas Lampung 

termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa kepada seluruh rekan-

rekan guru SMA Negeri 2 Metro yang telah memberi semangat dan ikut aktif 

berkolaborasi dalam penelitian ini.  

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Astutiningsih 

dan kedua putri tersayang Hapsari Supraba dan MH Prastiwi, yang dengan setia 

dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis  ini.  



Kiranya penulis berharap tesis ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih 

bagi dunia pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan 

jaman.  

Bandar Lampung, Desember 2015 

 

 

 

Hartanto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


