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 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi  ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan Dan Evaluasi Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 2 Konawe Selatan”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada IAIN Kendari. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan salah satu tokoh penyempurna akhlak, yang telah memperjuangkan agama Islam dari alam jahiliah menuju alam yang penuh terangnya sinar keimanan dan sampai saat kita masih merasakan  dan meyakini ajaran agama Islam yang telah diperjuangkan beliau sebagai agama rahmatan lil alamin. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada kedua orang tua (Ayahanda Iswan dan Ibunda Hamida) serta keluarga dekat yang lainnya yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun motivasi kepada ananda. Selanjutnya saya juga ucapkan banyak terimakasih kepada : 1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari, dan para Wakil rektor. 2. Dr. Masdin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari yang telah banyak memberikan  tuntunan selama proses belajar penulis diperguruan tinggi. 



3. Badarwan M.Pd. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang telah mengarahkan dan memberikan  dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi  4. Prof. Dr. H.Zulkifli M.Si M,Pd Selaku pembimbing penulis yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu, memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Dr. Akib, M.Pd., Hasrin Lamote S.Pd., M.Sc selaku dewan penguji yang telah banyak membantu dan memberikan saran perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Tilman, S.Sos.,MM selaku kepala perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan. 7. Para Staf jurusan IAIN Kendari yang telah banyak membantu dalam pelayanan administrasi penyelesaian studi. 8. Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan, dewan guru, staf TU serta informan lainnya yang banyak membantu dalam proses penelitian. 9.  Rekan-rekan mahasiswa IAIN Kendari khususnya pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) atas dukungan dan motivasinya. Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai  upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT  dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan Allah  SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kendari, Juni 2019     Penulis    Rahima      NIM:15010103029  
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