
 

SANWACANA 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang 

berjudul Implementasi Manajemen Mutu Melalui Program ISO 9001:2008 (Studi 

Kasus di SMA Negeri 1 Gadingrejo). Tujuan penulisan ini adalah untuk 

memenuhi tugas akhir pendidikan pada Magister Manajemen Pendidikan pada 

Program Pasca Universitas Lampung. 

 Selama proses penyelesaian tesis ini penulis banyak dibantu oleh beberapa 

pihak, baik moril maupun materiel yang disampaikan baik langsung maupun tidak 

langsung, untuk itu secara khusus dengan disertai hati yang tulus, penulis 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

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

Lampung atas bimbingan dan pengarahannya. 

2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, MS selaku Direktur Pascasarjana yang telah 

memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini. 

3. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Imu Pendidikan yang telah memberi izin penelitian. 

4. Bapak Dr. Sumadi, MS selaku Ketua Program Magister Manajemen, 

Sekaligus sebagai Dosen  Pembimbing I yang telah memberi petunjuk, 

arahan dan bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketekunan. 

5. Ibu Dr. Hj. Sowiyah, M.Pd  sekaligus Sekretaris Program Studi Magister 

Manajemen Pendidikan, Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang  



 

telah memberi petunjuk, arahan dan bimbingan dengan penuh perhatian, 

kesabaran dan ketekunan. 

6. Bapak Dr. Alben Ambarita, M.Pd, selaku Dosen Pembahas Tesis, yang 

telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan tesis ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen lainnya sebagai staf pengajar pada Program Studi 

Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama ini kepada penulis sehingga dengan 

penambahan wawasan ilmu pengetahuan tersebut maka penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

8. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gadingrejo yang telah memberi izin 

melaksanakan penelitian. 

9. Seluruh dewan guru SMA Negeri 1 Gadingrejo yang telah membantu 

dalam pelaksanaan penelitian. 

10. Rekan-rekan sejawat mahasiswa Program Studi Magister Manajemen 

Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung  yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga 

dapat diselesaikannya tesis ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, maka diperlukan kritik dan 

saran membangun dalam penyempurnaan tesis ini dari semua pihak.         



Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pendidikan 

khususnya manajemen pendidikan. Akhirnya atas segala perhatian, penulis 

mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

     Bandar Lampung,  Maret  2013 

     Penulis 

 

     Sri Indah Wahyuningsih 

     NPM. 0923012031 
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