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Puji dan syukurhanyamilik Allah SWT., yang tiada henti melimpahkan 

rahmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul ”ANALISIS MANAJEMEN PENGEMBANGAN KUALITAS SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS LAMBUYA”  dapat diselesaikan 

dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad S.A.W. 
 Penulis terpikirbahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang 

disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, sarandan kritik  konstruktif 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini secara 

spesial, dengan hati tertunduk penulis menyampaikan rasa cintatak 

berujungkepada AyahandaKolli dan IbundaHalija, “MyFirst Love in My Life”. 
Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunanskripsi ini. Namun, 

atas bimbingan dan dorongansemangatdari berbagai pihak sehinggaskripsi ini 

terselesaikantepatpadawaktunya. Olehnya itu,penulis menyampaikan terima 

kasihkepadaBapakDr. Abbas, S.Ag., M.A., sebagai pembimbing yang telah 

memberikanarahanyang konstruktif tanpa henti. 

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, RektorInstitut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari yang terus berusaha mengembangkan IAIN Kendari menuju 

perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan Inovatif. 



vi  2. Bapak Dr. Masdin M.Pd,DekanFakultasTarbiyah dan Ilmu Keguruan yang 

terus brusaha mengembangkan FATIK menjadi fakultas yang diminati, 

berdaya saing tinggi.  

3. Badarwan M.Pd Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang terus 

berusaha sebaik mungkin memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga dan 

waktunya hingga prodi ini dapat bersaing dengan prodi-prodi lain yang ada di 

IAIN Kendari dan melahirkan alumni yang berkualitas serta mampu 

berkontribusi bagi masyarakat. 

4. Dr. Supriyanto, M.Agdewan penguji saya yang selalu memberikan saran dan 

masukan dalam kelancaran penelitian penulis. 

5. Dr. H. Herman, M.Pd.I dewan penguji saya yang selalu memberikan saran dan 

masukan dalam kelancaran penelitian penulis. 

6. IbuRaehangKepala PerpustakaanInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari besertastafnyaatassegalapelayanansertatelahbanyakmenyediakanfasilit

askepadapeulisdalammenyelesaikanskripsi ini. 

7. KH Sultan Selaku Pimpinan Podok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya yang telah 

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Podok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya. 

8. SaudarasayaIta Oktavia yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan 

dalam melakukan penelitian. 

9. Sahabat perjuangan saya mira, imah, ina, Echy, jupe, Rusiana Dewi, Syahrul, 

Nurdin dan Asbar yang setia membantu, menemani, mengurusi segala 

kebutuhan dan perisapan saya selama proses penyelesaian penelitian ini. 



vii   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,September 2019 Penulis     
Tri Hastuti 
NIM : 15010103045              
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