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SANWACANA 

 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia Nya sehingga tesis yang berjudul implementasi gaya kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah  dalam pembentukan guru berkarakter (Studi 

Kasus di MTsN Kotaagung Kabupaten Tanggamus) dapat diselesaikan. 
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semua yang telah berperan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada yang 
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3. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing satu yang telah 

memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dari awal hingga akhir 

penyusuna tesis ini.  
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membantu pada penyusunan tesis ini. 



 
 
 

 

x 
 

5. Dr. Sowiyah, M.Pd. selaku Pembimbing dua dan sebagai Sekretaris Program 

studi Program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung atas bimbingan, arahan, dan masukannya 

sehingga tesis ini menjadi terarah dan menjadi lebih baik lagi. 

6. Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah pada Program Pascasarjana 

Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, yang telah memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini. 

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

angkatan 2012 yang memberikan semangat, inspirasi, dorongan, saran, dan 

kritik yang membantu kesempurnaan tesis ini. 

8. Kepala MTs Negeri Kotaagung beserta seluruh dewan guru dan staf tata 

usaha, dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah 

membantu dalam penelitian dan penulisan tesis ini. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan 

kontribusi bagi kita semua, Amin. 
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