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KATA PENGANTAR 

 بسم هلل الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب ا لعلمين و الصالة و السالم 

 على اشر ف اال نبيا ء و المر سلين و على اله و اصحا به اجمعين . اما بعد

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT., yang tiada henti melimpahkan 

rahmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul 

”MANAJEMEN PRESTASI SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 

(MAN) INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI” dapat diselesaikan dengan 

baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad S.A.W. 

 Penulis terpikir bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang 

disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik  konstruktif 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini secara 

spesial, dengan hati tertunduk penulis menyampaikan rasa cinta tak berujung 

kepada Ayahanda Muhlis dan Ibuku Mu’minah, “My First Love in My Life”. 

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, 

atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini 

terselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, penulis menyampaikan terima 

kasih kepada Bapak Syamsuddin M.Pd., sebagai pembimbing yang telah 

memberikan arahan yang konstruktif tanpa henti. 

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada: 

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari yang terus berusaha mengembangkan IAIN Kendari menuju 

perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan Inovatif. 
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2. Dr. Masdin, M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) 

beserta Wadek I, II dan III yang terus berusaha mengembangkan FATIK 

menjadi fakultas yang diminati dan berdaya saing tinggi.  

3. Dr. Samrin M.Pd.I penguji sekaligus ketua Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam, yang terus berusaha sebaik mungkin memberikan sumbangsi pemikiran, 

tenaga dan waktunya hingga prodi ini dapat bersaing dengan prodi-prodi lain 

yang ada di IAIN Kendari dan melahirkan alumni yang berkualitas serta 

mampu berkontribusi bagi masyarakat. 

4. Abbas, S.Ag., M.A dewan penguji yang selalu memberikan motivasi, saran dan 

masukan untuk kelancaran penelitian penulis. 

5. Raehang, S.Ag., M.Pd Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari beserta stafnya atas segala pelayanan serta telah banyak 

menyediakan fasilitas kepada peulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. My Beloveds: Muhammad Baehaqi, Siti Khairani Itsnainy S.Pd. dan Wawan 

S.H sebagai motivator penulis yang selalu membimbing, menasehati dan 

menjadi sosok inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

7. Adik-adik terkasih Sri rahma, Nabila Dzakiah Talita dan Sitti Nurhabibah yang 

selalu membuat saya rindu dan semangat untuk menyelesaikan dengan cepat 

penelitian ini. 

8. Teman berjuang Asmira, Tri Hastuti, Herlina, Musjuliana, Rusiana Dewi, 

Echy, Enhy, Syahrul, Nurdin, Heri dan Asbar yang setia membantu, menemani, 

mengurusi segala kebutuhan dan perisapan penulis selama proses penyelesaian 

penelitian ini. 



9. Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Bidik Misi

Angkatan 2A15, tetima kasih atas dukungan moril dan materinya. Semoga

kebersamaan kita membawa kenangan indah dan bermanfaat. Mohon maaf atas

segala salatr dan t*rilaf.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yaag tetalt

disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT

dan tetap rnendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Akhimye pnulis memohon ampunan Attah SWT, atas segala khilaf baik yang

disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari, 8 Juli 2019
Penulis

J+,
SittiNurhalimah
NIM: 15010103036

vl1


	1 COVER.pdf (p.1)
	2 ABSTRAK.pdf (p.2)
	3 PENGESAHAN SKRIPSI.pdf (p.3)
	4 KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.4)
	5_KATA_PENGANTAR,_DAFTAR_ISI.pdf (p.5-6)
	6 TTD KATA PENGANTAR.pdf (p.7)
	7_DAFTAR_ISI[1].pdf (p.8-9)
	8 DAFTAR TABEL.pdf (p.10)
	9 DAFTAR GAMBAR.pdf (p.11)
	10 DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.12)
	11 BAB 1.pdf (p.13-19)
	12 BAB II.pdf (p.20-51)
	13 BAB III.pdf (p.52-57)
	14 BAB IV.pdf (p.58-104)
	15 BAB V.pdf (p.105-107)
	16 DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.108-112)
	17 DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.113)
	18 SK PEMBIMBING.pdf (p.114)
	19 SK PENGUJI.pdf (p.115)
	20 IZIN PENELITIAN.pdf (p.116)
	21 FAKULTAS.pdf (p.117)
	22 MAN IC.pdf (p.118)
	23 Instrumen Wawancara.pdf (p.119-125)
	24 KPLA SEKOLAH.pdf (p.126-130)
	25 Transikip Wawancara Kesiswaan.pdf (p.131-134)
	26 Transkip Wawancara Waka Asrama.pdf (p.135-137)
	27 Transkip Wawancara  Pembina Asrama Putri.pdf (p.138-140)
	28 Dokumentasi.pdf (p.141-147)
	29 RIWAYAT HIDUP.pdf (p.148)

