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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan

penelitian tesis yang berjudul: Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kinerja

Pegawai IAIN Kendari. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian

persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Kendari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat diselesaikan

berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih yang sangat

mendalam disampaikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi baik

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus penulis

sampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Dr. H. Nur Alim, M.Pd,

2. Direktur  Program Pascasarjana IAIN Kendari, Dr. Supriyanto, MA. beserta

segenap jajarannya yang telah berupaya mewujudkan lingkungan yang

akademis pada Program Pascasarjana IAIN Kendari.
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3. Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd, dan Dr. Samrin, M.Pd.I sebagai pembimbing

yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama

penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.

4. Dr. Abdul Kadir, M.Pd., dan Dr. Imelda Wahyuni, M.Pd.I selaku penguji tesis

saya yang telah memberikan banyak saran yang sifatnya konstuktif sehingga

tesis ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan secara akademik oleh

penulis.

5. Istri tercinta Hasria, S.Pd.I yang telah memberikan dukungan yang tidak

ternilai.

6. Putera dan Putri saya, Ahmad Rafie, Muh. Fachri, Zahra Nur Ramadhani, dan

Muh. Arif Fahmi yang selama ini menjadi semangat saya dalam membangun

karir dan berusaha memaksimalkan kemampuan dalam menyelesaikan studi.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini pasti memiliki kekurangan. Oleh

karena itu, dengan tangan terbuka penulis berharap agar segenap pembaca berkenan

memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan

pengembangan keilmuan di kesempatan berikutnya.

Kendari, 9 Oktober 2018

Penulis,

Tamrin
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