
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya penulis diberi 

kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGARUH NILAI-

NILAI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEMAMPUAN PRAKERIN SISWA KELAS XI 

SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA TULANG BAWANG”. Tesis ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung.  

 

Pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan, bantuan, dukungan, dan bimbingan para dosen 

serta pihak lain sehingga terselesaikannya tesis ini, maka dengan penuh rasa hormat dan tulus 

penulis menghaturkan terima kasih kepada:  

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku rektor Universitas Lampung. 

2. Dr. Bujang Rahman, M. Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

3. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung. 

4. Dr. Pargito, M.Pd. selaku Ketua Program Pascasarjana Pendidikan IPS Universitas Lampung 

dan juga sebagai dosen Pembahas I yang dalam kesibukannya selalu menyisihkan waktu 

kepada penulis untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan. 



5. Dr. R. Gunawan S, S.Pd., S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Pendidikan 

IPS Universitas Lampung dan juga sebagai dosen Pembimbing I yang dalam kesibukannya 

selalu menyisihkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan dengan penuh 

kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

6. Dr. Pujiati, M.Pd. selaku dosen Pembahas II yang dalam kesibukannya selalu menyisihkan 

waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga tesis 

ini dapat terselesaikan. 

7. Drs. Nurdin, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang dalam kesibukannya selalu 

menyisihkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran 

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Pendidikan IPS yang  telah memberikan segala 

ilmunya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan semoga ilmu yang 

diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

9. Drs. H. Sutarno selaku kepala SMK Kesehatan Bakti Nusantara beserta seluruh dewan guru 

dan staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

10. Ayah dan Mamaku tercinta atas semua yang telah diberikan kepadaku doa, waktu, 

pengorbanan yang tak terukur dan semangat yang luar biasa agar tesis ini terselesaikan, 

semoga Allah kelak menyediakan JannahNya untuk Ayah dan Mama.  

11. Suamiku atas segala doa dan dukungannya dan anakku Almahyra Kinar Brian semoga Kinar 

menjadi anak yang cerdas seperti dosen-dosen Ibu. 

12. Adik-adikku Arga Sapto Putrafani dan Anggi Praktika Putrifani, I Love You. 

13. Rekan-rekan seperjuangan Magister Pendidikan IPS angkatan 2011 yang selalu memberikan 

perhatian serta semangat sehingga tesis ini dapat terwujud. 



14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

Akhirnya semoga tesis ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya 

serta perkembangan bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

 

      Bandar Lampung, Juni 2014 

      Penulis, 
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