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Segala puji bagi Allah penulis telah diberikan rahmat dan hidayahNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: ”Pengaruh Konsep 

diri, motivasi berprestasi dan supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kompetensi paedagogik guru SMP di Kecamatan Tanjung Raya Mesuji”. 

Penulisan tesis ini adalah suatu proses dalam rangka untuk mendapatkan gelar 

Magister Manajemen Pendidikan di program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 

Seluruh pihak yang telah mendukung, membantu pada proses pembuatan tesis ini 

baik yang langsung maupun yang tidak langsung penulis mengucapkan terima 

kasih. Pada kesempatan ini penulis sampaikan kepada: 

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

Lampung.  

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

Pendidikan Universitas Lampung atas bimbingan dan saran yang 

diberikan. 

3. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Lampung. 

4. Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Pendidikan Universitas Lampung sekaligus pembimbing 1 



atas masukan, arahan, bimbingannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  tesis ini. 

5. Dr. Sowiyah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen 

Pendidikan dan sebagai dosen yang memberikan arahan dan masukan bagi 

penulis dalam transfer ilmu manajemennya. 

6. Dr. Sumadi, M.S., selaku pembahas tesis penulis, atas bimbingan, motivasi 

dan semangat yang diberikan sehingga selesainya tesis ini. 

7. Dr. Supomo Kandar,M.S., selaku pembimbing 2, atas masukan, arahan, 

bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan  tesis ini. 

8. Seluruh dosen Program studi Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP 

Unversitas Lampung yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis 

selama di perkuliahan. 

9. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan 

FKIP Universitas Lampung. 

10. Keluarga besar SMPN 4 Tanjung Raya atas bantuan dan dukungan yang 

telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. 

11. SMPN 1 Tanjung Raya, SMPN 2 Tanjung Raya, SMPN 3 Tanjung Raya, 

SMP Al- Falaq, SMP Setia Bhakti, MTS Rahdatul Ulum, MTS Nurul 

Whaton, SMP Al-Azhar. 

12. Kedua orang tua dan mertuaku tercinta, adik-adikku Randi Fikar, 

A.Md.AK. dan Rachmanto, ST.  yang memberikan bantuan dorongan dan 

motivasi serta jasanya sehingga terselesaikan tesis ini. 



13. Suamiku Mariodona, S.Si. dan anakku Muhammad Okita Souji 

Mangkunegara tercinta yang selalu sabar dan senantiasa berdoa untuk 

penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

14. Semua teman-temanku seperjuangan di MP4 terutama mbak asih, yuk 

yuliza, bu aris yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada 

penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini. 

 

Semoga  atas bantuan, motivasi dan dorongan yang diberikan mendapatkan 

balasan dari allah SWT. Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan 

kontribusi di dunia pendidikan yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. 
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