
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Segala Puji bagi Allah penulis telah dberikan rahmat dan hidayahnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyususnan tesis yang berjudul : “Hubungan 

antara Komitmen Organisasi, Komunikasi Interpersonal, Kecenderungan 

Emosional dengan Kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan 

Kotaagung”. 

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 

terimakasih.  Pada kesempatan ini penulis sampai kan kepada : 

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

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

Pendidikan Universitas Lampung dan sebagai penguji utama tesis atas 

bimbingan dan saran guna perbaikan tesis ini menjadi lebih baik . 

3. Prof. Dr. Sujarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Lampung. 



4.  Dr. Sumadi, M.S., selaku pembahas dan penguji II tesis penulis, atas 

bimbingan, saran, motivasi dan dorongannya sehingga selesainya 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. Supomo Kandar,M.S.,  selaku pembimbing I, atas dorongan dan 

semangatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. 

7. Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Pendidikan sekaligus pembimbing II tesis, atas masukan, arahan, 

bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis 

selama di perkuliahan. 

9. Seluruh Staf administrasi Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan 

FKIP Universitas Lampung pak bagyo, mas vidi dan pak dwi. 

10. Drs. Akhyarulloh, M.M., selaku Kepala MTs Negeri Kotaagung yang 

memberikan dukungan dan motivasi dan kesediaannya memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk penelitian di madrasahnya sehingga tesis 

ini dapat diselesaikan. 

11. Dra. Hj. Fauziah Makmun AR,, selaku Kepala MTs N.U. Kotaagung yang 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

madrasahnya sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan 



12. Orangtuaku dan mertuaku tercinta, saudra-saudaraku terutama uncu kiki 

yang memberikan bantuan dorongan dan motivasi  serta jasanya sehingga 

terselesaikannya tesis ini. 

13. Suamiku dan anak-anakku tercinta yang selalu sabar, setia dan senantiasa 

berdo’a untukku agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

14.  Semua Teman-temanku seperjuangan di MP4 terutama buk ries, yunda 

iza, rahmania, liza, ferdina, caca, adis yang selalu memberikan bantuan 

dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini. 

Semoga semua 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 zamannya. 
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