
 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan. 

Tesis dengan judul " Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Kejuruan 

Akuntansi Di SMK Dewantara Candipuro Lampung Selatan" adalah salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada program studi 

Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung. Dalam pelaksanaan dan penulisan tesis ini tidak lepas dari 

kesulitan dan rintangan, namun itu semua dapat penulis lalui berkat rahmat dan 

ridha Allah SWT serta bantuan dan dorongan semangat dari orang-orang yang 

hadir dikehidupan penulis.  Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima 

kasih setulus-tulusnya kepada : 

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

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung Prof. Dr. Sudjarwo, 

M.S. 

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

Universitas Lampung. 



 
 

4. Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. Ketua Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

FKIP Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I dalam penyusunan 

tesis ini. 

5. Bapak Dr. Sulton Djasmi, M.Pd., selaku pembimbing utama yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, gagasan, bantuan, 

dukungan, semangat, kritik dan saran kepada penulis dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta dalam penulisan tesis ini. 

6. Bapak Dr. Thoha B.S. Jaya, M.S., selaku pembimbing kedua yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, gagasan, bantuan, 

dukungan, semangat, kritik dan saran kepada penulis dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta dalam penulisan tesis ini. 

7. Dr. Hj. Herpratiwi, M.Pd., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Teknologi 

Pendidikan FKIP Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II dalam 

penyusunan tesis ini. 

8. Seluruh dosen Magister Teknologi Pendidikan, FKIP Unila yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada 

penulis selama kuliah. 

9. Kedua orang tuaku sangat aku cintai dan sayangi. Ayahku  tersayang yang 

menjadi inspirasi dan semangat dalam menjalankan hidupku. Ayahku yang 

selalu memberikan motivasi, semangat dan kasih sayang yang sangat luar 

biasa, mengajarkanku untuk menjadi orang yang kuat dan berguna bagi orang 

lain, panutan dan tauladan yang terhebat bagiku. Ibunda tersayang dan 

tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, senantiasa sabar dan 

mendoakan keberhasilanku, nasehat dan senyum yang menyemangatkanku. 



 
 

Terima kasih dengan sangat tulus dan ikhlas kuucapkan atas segala hal 

terbaik dan semua yang telah diberikan kepadaku yang takkan bisa aku ganti 

dengan apapun. 

10. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa untuk 

keberhasilanku. 

11. Teman-teman seperjuangan serta sahabat-sahabat terbaikku yang tersayang di 

Magister Teknologi pendidikan 2012 baik di kelas A dan B, terima kasih atas 

persahahabatan terhebat, segala dukungan, kebahagiaan, kesedihan, kasih 

sayang, rasa kebersamaan, keceriaan dan canda tawa yang selalu hadir 

disetiap hari-hariku, aku sangat bersyukur dan bangga mengenal kalian, 

semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya untuk keberhasilan kita.  

12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi kita semua. Amin. 
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