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Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi secara 

umum dan terkhusus bagi penulis sendiri. Sholawat serta salam kami haturkan 

kepada baginda Rosulullah SAW. sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah 

tatanan kehidupan dari kejahiliaan menjadi hikmah dan tentram.  

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian 

dan penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini 

tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan 

terkhusus kepada Almarhum Ayahanda Haeruddin yang sangat kurindukan dan 

Ibunda Haerawati  yang sabar dan memberikan dedikasi, motivasi serta doa paling 

tulus sehinnga bisa menyelesikan penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Badarwan, 

S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam.  Dengan segala 

ketulusan hati maka sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada: 

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

telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang 

mendukung penyelesaian studi penulis. 

2. Dr. Masdin M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan. 
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3. Dra. Hj. St. Fatimah Kadir, MA Selaku Pembimbing  dan penguji saya 

Badarwan, S.Pd I., M.Pd dan Syamsuddin, S.Pd.I M.Pd.yang tak pernah 

bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan  kepada 

penulis dalam penulisan skripsi ini. 

4. seluruh Dosen dan  Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap 

keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi terkhusus untuk Bapak 

Syarwa Sangila, S.Pd., M.Pd.  

5. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

angkatan 2015  dukungan moril dan materilnya. Semoga kebersamaan kita 

membawa kenangan indah.  

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 kepada Allah Swt atas segala hilaf baik 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Kendari, Oktober  2019 
Penulis 
 
 Herniwati 
NIM : 15 01 01 03 031 
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