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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayahNya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima 

kasih kepada : 

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

yang telah memfasilitasi sarana prasarana yang menunjang perkuliahan di 

Magister Manajemen Pendidikan. 

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

Lampung yang telah memberikan masukan dan arahan serta memfasilitasi 

dalam penulisan sehingga selesainya tesis ini. 

3. Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung yang 

telah memberika masukan dan arahan dalam penulisan sehingga selesainya 

tesis ini. 

4. Dr. Irawan Suntoro,M.S selaku Ketua Program Pascasarjana Manajemen 

Pendidikan FKIP Universitas Lampung yang telah memberikan saran 

terhadap penulisan tesis ini. 

5. Dr. Sowiyah, M.Pd. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Manajemen 

Pendidikan FKIP Universitas Lampung dan selaku dosen Pembimbing I 

yang telah memberi masukan, saran dan motivasi secara moril dan materiil  

sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 



6. Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku dosen Pembimbing  II yang telah memberi 

masukan, saran dan motivasi secara moril dan materiil  sehingga penelitian 

ini dapat diselesaikan. 

7. Dr. Sumadi, M.S. selaku Ketua Prodi ketika penulis menempuh pendidikan 

di Magister Manajemen Pendidikan dari tahun 2012 dan juga sebagai dosen 

Penguji pada tesis ini yang telah memberikan masukan sehingga lebih 

sempurnanya penelitian ini. 

8. Kepala PAUD ABA Kauman Metro Pusat yang telah memberikan ijin 

terhadap lokasi dan tempat terhadap penelitian ini. 

9. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung yang telah mencurahkan ilmu tentang Manajemen 

Pendidikan sehingga peneliti cukup memahami liku-liku khasanah dunia 

pendidikan. 

10. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2012 atau MP4 pada 

jurusan Manajemen Pendidikan, yang telah memberikan semangat, 

dorongan positif dan inspirasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 

 

Akhirnya kepada semua pihak yang tak dapat kami sebutkan penulis ucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain 

dan dunia pendidikan. 
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