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SANWACANA  

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis 

dengan judul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan di SD Negeri 4 Metro Timur ditulis sebagai syarat 

menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penyelesaian tesis 

ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitno Harianto, M.S., selaku Rektor yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program 

Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini; 

2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dosen 

Pengajar Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan banyak ilmunya 

sehingga tesis ini bisa diselesaikan; 

3. Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan dan Dosen Pengajar Program 

Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan sekaligus selaku dosen permbimbing I yang telah memberikan 

banyak ilmunya dalam penyusunan tesis ini; 

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

Manajemen Pendidikan tatas kesediaannya memberikan bimbingan, saran 

dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini; 

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

Pendidikan sekaligus selaku penguji yang telah memberikan ilmu dan 

motivasi,saran dan masukan demi kelancaran proses penyelesaian tesis ini; 

6. Dr. Sulton Djasmin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediannya 

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini; 

7. Dr. Sumadi., M.S., selaku Dosen Pada Program Studi Magister Manajemen 

Pendidikan, terima kasih atas bimbingan, saran dan kritiknya dalam 

penyusunan tesis ini; 

8. Bapak dan Ibu Dosen dan staf pada Program Studi Manajemen Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ilmu dan 

motivasi demi kelancaran penulisan tesis ini; 

9. Bapak Djumarno, S.Pd., selaku pengawas sekolah kecamatan Metro Timur 

terima kasih atas informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini; 

10. Kepala SD Negeri 4 Metro Timur dan seluruh guru yang telah memberikan 

informasi, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini; 

11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan IV Program Studi Magister Manajemen 

Pendidikan, yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian 

tesis ini. 
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12. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas 

penyelesaian tesis ini, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu karena 

keterbatasan tempat namun, keberadaan kalian semua memberikan banyak 

hal yang berguna bagi layaknya tesis ini ditampilkan. 

 

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangsih untuk kemajuan pendidikan. Amin. 

 

 

      Bandar Lampung,    Januari 2014 

      Penulis, 

 

      Yuliana 

 

 

 


