
 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga 

dilimpahkan Allah SWT kepada suri teladan umat manusia Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah menuntun umat manusia menuju ke alam terang sehingga penulis 

dapat menyelesaikan  disertasi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program 

Penjaminan Mutu Pendidikan di SD-SMP Negeri Satap 2 Lingsar SPDT 19 Lombok 

Barat. . 

Penulis sungguh sangat menyadari bahwa selesainya penulisan Disertasi program 

doktor (S3) ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, mulai dari penyusunan proposal sampai seleseinya disertasi ini. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. H. Djaali, selaku rektor Universitas Negeri Jakarta dan sekaligus sebagai 

Promotor yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan arahan dan 

motivasi mulai dari penyusuan proposal sampai disertasi ini selesai. 

2. Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana UNJ yang 

selalu mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan studi tepat waktu. 

3. Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Pendidikan UNJ dan sekaligus sebagai Co Promotor yang telah bersusah payah 

membimbing, mengarahkan dengan kesabaran, selalu memberikan dorongan dan 

bantuan akademik, dari proses penyusunan proposal hingga disertasi ini dapat 

diselesaikan. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Pascasarjana Manajemen 

Pendidikan UNJ yang telah banyak membantu, memfasilitasi, dan mencarikan 

solusi dari permasalahan akademik yang dihadapi selama penulis menempuh 

studi di Universitas Negeri Jakarta. 

5. Drs. H. Mustamin, H. Idris, M.S,. selaku rektor Universitas Muhammadiyah 

Mataram yang telah memfasilitasi dan memberikan bantuan baik moril materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. 

6. Syafril, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram 

yang telah memberikan dukungan, kesempatan, memotivasi sehingga disertasi 

dapat diselesaikan. 

7. H. Fathullah, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satap 2 Lingsar 

SPDT 19 Lombok Barat dan seluruh keluarga besar SD-SMP Negeri Satap 2 

Lingsar SPDT 19 Lombok Barat, masyarakat Desa Gegerung atas perkenannya 

penelitian di sana. 

8. Keluarga besar Universitas Muhamadiyah Mataram, teman-teman seprofesi FKIP 

UM Mataram atas dukungan, bantuan, motivasi sehingga disertasi ini dapat 

diselesaikan. 

9. Teman-teman satu angkatan S3 tahun 2013/2014 yang telah saling mendukung, 

mengingatkan, dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini. 

10. Ucapan terimakasih yang sangat pribadi penulis persembahkan kepada bapak 

dan ibunda yang sudah damai di sana (Almarhum Bapak Supadmo dan Ibu Hj. 

Patrem), kedua buah hati Mas Sony dan Mbak Tya juga menantu Mbak Ilmy dan 

Mas Vendy, dan tidak lupa yang lucu dan menggemaskan, cucu tercinta Raffasya 
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Rizky Dinata karena kalianlah penulis semangat menyelesaikan disertasi ini dan 

keikhlasan suami dan anak-anak untuk ditinggal sejenak untuk menyelesaikan 

program S3 di UNJ ini. 

Penulisan disertasi ini dirasakan belum sempurna, karena itu dengan penuh 

kerendahan hati penulis mohon maaf atas kesalahan dan berharap kritik dan saran 

yang sifatnya membangun. 

Waasalamualaiku Wr. Wb. 

       Jakarta, Maret 2017 
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