
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan Rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga peneliti memiliki kekuatan lahir batin dan akhirnya dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

 

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Program Pascasarjana Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.  
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pihak.  Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung yang telah memberikan bantuan baik 
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kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada: 
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2. Bapak Prof. Dr. Hi. Sudjarwo, M.S selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Lampung, dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah 
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ide sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 
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5. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembimbing II yang bersedia 

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi motivasi, saran dan 

ide-ide hingga tesis ini selesai. 

6. Bapak Dr. Darsono, M.Pd selaku pembahas II dan penguji tesis yang 

bersedia meluangkan waktu untuk memberi membimbing dan memberi 

masukan  hingga selesai tesis ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Pendidikan IPS FKIP 

Universitas Lampung yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu dan 

pengalamannya kepada peneliti. 

8. Bapak Bariyanto, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Way tuba way kanan 

yang telah memberi motivasi, memberikan ijin penelitian, dan juga 

mendoakan peneliti hingga selesainya tesis ini. 

9. Pendamping setiaku Ahkmad Zainudin dan anakku Syafika Zaharani dan 

Asyifa Zaikafiani dengan penuh pengertian, kesabaran, keikhlasan dan juga 

sering terabaikan dalam peneliti menyelesaikan tesis ini. 

10. Sahabat-sahabatku magister Pascasarjana Pendidikan IPS Angkatan 2011,  

yang selalu memberikan semangat dan Teman-teman seperjuangan yang tak 

bisa disebutkan satu persatu atas kerjasama, motivasi, dan doanya hingga 

tesis ini selesai dan tidak akan terlupakan kebersamaan dan kekompakan 

kita. 



11. Seluruh peserta didikku SMA Negeri 1 Way Tuba way Kanan yang telah 

banyak membantu peneliti selama penelitian berlangsung. 

 

Akhirnya peneliti berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia 

pendidikan yang terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan rintangan 

seiring  dengan tuntutan zaman.                    
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