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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala 

rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tesis yang berjudul: Hubungan Supervisi Kepala Sekolah, Sikap 

Profesional, dan Kemandirian Belajar dengan Kinerja Guru dalam Pembelajaran 

di SMA se Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Teknologi Pendidikan di Program Pascasarjana 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan 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: Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S., sebagai 

pembimbing I dan Dr. Sowiyah, M.Pd.,  sebagai pembimbing II,  yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dari awal 

hingga tesis ini dapat diselesaikan. 

Peneliti juga berterima kasih kepada Rektor Unila. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. 

Harianto, M.S., Direktur Program Pascasarjana Unila Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir 

Salam, M.Sc., beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

situasi kondusif pada Program Pascasarjana Unila. Tak lupa penulis berterima 
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kasih kepada Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Prof. Dr. Bambang 

Sumitro, M.S., beserta jajaran Program Studi Teknologi Pendidikan. Demikian 

juga penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf 

administrasi PPs TP FKIP Unila, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah 

menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Dra.  

Zuraida. R Masputra dan keempat putri/putra tersayang An Haris Himawan, Didik 

Isdarta, Hisman Nata Saputra dan Meirista Bela Putri, 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. 
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