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KATA PENGANTAR 

 بــــــــسن هللا الّرحون الّرحيــن

 الحود هلل رّب العالوين والّصالة والّسالم على أشرف األ نبيآء والورسلين

سيدنا هحّود وعلى آله واصحابه اجوعين. اها بعد   

 

WaasusrA WusaaAr AsasirssAuusia AsusasassA 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan hasil penelitian yang berjudul  

” Hubungan Disiplin Kerja Dengan Peningkatan Kinerja Guru di Smpn 1 

Konsel Kec. Ranomeeto”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagaian 

persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada program Studi 

Manajemen Pendidikan islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut 

Agama Islam Negari (IAIN) Kendari. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu terimakasih 

yang sangat mendalam disampaikan kepada semua pihak yang memberikan 

konstribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam peneyelesaian skripsi ini. 

1. Kedua orang tua penulis, Marham dan Ratna Endang yang telah 

mencurahkan segenap usaha dan doanya kepada penulis. Tidak lupa juga 

ucapan terimakasih yang khusus. 

2. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari, para 

wakil Rektor, Dosen, dan segenap Krayawan IAIN Kendari atas segala 

saran dan bantuannya. 
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3. Bapak Dr. Masdin, S.Pd, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari beserta jajarannya atas segala arahan 

danbimbingannya selama proses akademik. 

4. Bapak Badarwan, S.Pd, M.Pd selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari beserta 

jajarannya. 

5. Ibu Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si sebagai pembimbing yang telah banyak 

membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan 

skripsi dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

6. Bapak Dr. Dr. Ld Abdul Wahab, S.Ag., M.Pd dan ibu Dr. Siti Nurfaidah, 

S.Pd., M.Ed, selaku penguji. 

7. Bapak Amari, S.Ag, M.Ap selaku Kabag TU FATIK IAIN Kendari beserta 

seluruh jajaranya yang telah memberikan layanan administrasi dan 

akademik selama penulis menempuh studi 

8. Bapak Tilman, S.Sos., M.M selaku kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan 

seluruh jajarannya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada 

penulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. 

9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 khususnya, Heri purwanto, Nur 

Azizah Mahmud, Nisnaini, Asbar, dan Sucipto, yang selalu bersama-sama 

saling membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis juga menyadari jika skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Oleh 

karena itu, dengan tangan terbuka penulis berharap agar segenap pembaca 



 

vi 
 

berkenan memeberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan dan pengembangan keilmuan dikesempatan berikutnya. 

Akhirnya Kepada Allah SWT penulis menghaturkan rasa syukur karena 

skripsi ini dapat terselesaikan, semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin Allahumma Aamiin. 
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