
KATA PENGANTAR

مسب    هللا نمحرلا ميحرلا
دم  انيمل ةالصلاو مالسلاو ىلعفرشا هلل لاحعلابر

ه جنيعم ء سرنيل هلاىلعو اوباحصا ألاايبنملاو

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat

dan hidanya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan

judul “Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kendari” ini

dapat terselesaikan.

Tak lupa peneliti juga haturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi

Besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan umat manusia  dari  alam

kegelapan  menuju  alam  terang  benerang  seperti  sekarang  ini.  Serta  dengan

perjuangkan  beliau  sehingga  kita  bisa  merasakan  ilmu  pengetahuan  yang  luar

biasa seperti sekarang ini.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan sumbangsi pemikiran orang

lain  hasil  penelitian  ini  tidak  akan  terselesaikan.  Oleh  karena  itu  dengan  rasa

syukur peneliti  menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

orang tua tercinta yang senatiasa memberikan do’a, bantuan materi, semangat, dan

motivasi  untuk  dapat  menyelesaikan  hasil  penelitian  ini.  Peneliti  juga

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari, 

Pembantu Ketua, dan segenap Staf IAIN Kendari.
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2. Drs. Masdin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari yang telah banyak memberi arahan petunjuk dan bimbingan.

3. Dr. Samrin, M.Pd,I selaku ketua program sudi Manajemen Pendidikan 

Islam.

4. Syahrul, S.Pd.I., M.Pd,  selaku pembimbing yang telah memberikan 

arahan bimbingan dan petunjuk.

5. Raehang, S. Ag, M. Pd. I, selaku kepala perpustakaan  IAIN Kendari 

beserta stafnya yang telah menyediakan fasilitas dalam dalam 

penyelesaian hasil penelitian ini.

6. Para Dosen IAIN Kendari yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, 

yang telah banyak memberi kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka 

cakrawala berpikir penulis.

7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kendari terkhusus mahasiswa program 

studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) angkatan 2014 yang selalu 

berjuang dari awal hingga akhir penyelesaian studi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak-pihak terkait yang ikut 

memberikan andil dalam penyelesain skkripsi ini yang belum sempat penulis 

sebutkan namanya satu-persatu, oleh karenanya penulis hanya dapat mendoakan 

semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan imbalan yang 

setimpal bagi mereka yang memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini, dan 

semoga pula skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, baik kaum intelektual, 

v



maupun masyarakat pada umumnya, terutama bagi para praktisi pendidikan 

sekolah. Amin.

Kendari, September 2019
Penulis

Nurmayanti
Nim. 14010103062
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