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  Lampiran 1. “Efektivitas Pelaksanaan Praktikum Manajemen Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari “   Informan                :  NAMA        :  Waktu wawancara  : Tempat wawancara  : Pertanyaan               :   1. Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ? 2. Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan  meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam ? 3. Apakah yang melatar belakangi pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ? 4. Dalam pelaksanaan pratikum manajemen  apakah ada kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh prodi dalam meningkatkan lulusan program studi manajemen pendidikan Islam? 5. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam? 6. Apa tujuan dari pelaksanaan pratikum manajemen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam ? 7. Nilai-nilai apa saja yang hendak dicapai dalam pelaksanaan praktikum manajemen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa manajemen pendidikan islam ? 8. Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? 



9. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi kepada mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Catatan : Pertanyaan- pertanyaan di atas dignakan sebagai panduan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan dilapangan karena itu pertanyaan- pertanyaan di atas sifatnya  fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informan dilapangan                



 Informan            :  Dr. Samrin, M.Pd.I Waktu/ tempat   : 24 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Menurut saya kegiatan pelaksanaannya  sudah efektif  karena berjalan semua sesuai perencanaan, hanya pelaksanaan praktikum manajemen masih kekurangan anggaran serta tidak adanya kepanitiaan sehingga pelaksaan praktikum manajemen dilimpahkan di prodi 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan ?   Kegiatan yang di lakukan mahasiswa praktikum yaitu melaksaanakan admitrasi pendidikan. 3 Dalam pelaksanaan pratikum manajemen apakah ada kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh prodi dalam meningkatkan lulusan program studi manajemen pendidikan Islam  Kampus sangat mengepresiasikan terhadap pelaksanaan praktikum manajemen agar kelak mahasiswa dapat malaksanakan tugas-tugas mereka pada saan telah lulus dari kampus sesuai dengan visi misi lembaga. 4 Apa tujuan dari pelaksanaan praktikum manajemen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa ?  Tujuannya untuk membentuk kompetensi mahasiswa serta ada 3 hal tan peleksanaan praktikum, 1. Mahasiswa mampu terampil dalam mengelola adimitrasi dan manajemen pada institusi atau lembaga pendidikan 2.Mahasiswa terampil menysusn perencanaan strategi dengan 



kepemimpinan 1. Mahasiswa mampu dan  terampil dalam menggelola perpstakaan dalam lembaga pendidikan   5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Berbicara masalah kendala banyak yaitu yang pertama kurangnya anggaran, yang kedua dalam sistem pelaksanaannya  karena tidak ada kepanitiaannya sehingga semua dilimpakan di prodi sementara dengan kesibukan- kesibukan yang lain sulit untuk fokus untuk pada satu tempat serta ketidak konsistennya mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum magang karena masih ada perkuliahan sehingga terbenturnya waktu sangat sulit mencarikan waktu yang luang untuk mahasiswa yang masih aktif kulia.  6 Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi kepada mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ?  Cara mengatasi kendala tersebut, persoalan  anggaran selalunya kita lakukan secara ikhlas atau mandiri saja ada beberapa hal yang kami siasati waktu pelaksanaannya di jedah- jedah semester ganjil atau genap.        



 Informan            :  Dra. Marlina Gazali, M.Pd.I Waktu/ tempat   : 19 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Sebenarnya praktikumnya itu sudah efektif hanya disini masih keterbatasan dana sehingga masiswa masih melaksakan praktikum di instansi kampus saja. 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan ?   Jadi artinya bigini tidak cukup dibekali dengan teori tetapi perlu diadakan praktikum sesuai jadi misalnya kalau Mpi yang di persiapakan untuk menjadi tenaga adminitrasi atau istilah lain tenaga kependidikan tentu di bekali bagai mana ia menagani  adminitrasi makanya praktikmnya di internal kampus atau mungkin nanti sewaktu- waktu dia keluar mungkin saja di kantor, maka dari itu perlu melaksanakan praktikum  3 Apakah yang melatar belakangi pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   Yang melatar belakangi pelaksanaan praktikum yaitu peserta didik tidak cukup di bekali tetapi harus praktikum 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Sebenarnya begini kalau berbicara tentang nilai namanya pendidikan tidak selamanya berbentuk formal tatap muka tetapi  aktifitas  merupakan nilai mandiri kita tidak bias lepas dari tasonomi global ada kognitif, afektif dan pisikomotori keterampilan perlunya tetapi disamping itu harus membekali membenahi tentang sikapnya seperti kalau mahasiswa praktek 



di fakultas tentu di akan tau bagai mana cara berbicara yang baik kepada pimpinan. 5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Berbira tentu kendala pasti ada kendalanya dalam pelaksanaan praktikum tetapi pasti ada cara untuk mengatasinya, apa dari mahasiswanya yang kurang aktif dalam menjalankan tugas- tuga yang di berikan                          



Informan            :  Amari, S.Ag., M.Ap Waktu/ tempat   : 19 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Sebenarnya praktikumnya itu sudah efektif hanya disini masih keterbatasan dana sehingga masiswa masih melaksanakan praktikum di instansi kampus saja. 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi ?   Kegiatan yang dilakukan mahasiswa praktikum dalam meningkatkan kompetensinya mahasiswa disini kami memberikan cara melaksanakan admitrasi yang baik cara menyusuun sop serta mengarakan mahasiswa untuk membantu pelaksanaan atau kegiatan yang ada di instansi.  3 Apa tujuan dari pelaksanaan praktikum manajemen ?   sebagai pendorong kemampuan yang ada pada mahasiswa tersebut untuk lebih mandiri dalam keahliannya terlebih lagi jika mahasiswa tersebut ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, Dalam pelaksanaan praktikum yang ingin di  capai dapat menambah wawasannya dalam keahlian manajemen agar  setelah lulus nanti dapat menghadapi segala masalah manajemen dalam pekerjaan yang di gelutinya 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ? Kalau berbicara nilai tidak lepas dari melatih kedisiplinan mahasiswa praktikum agar mengetahui bagaimana 



pentingnya kedisiplinan kerja bagi lembaga pendidikan agar kelak mahasiwa telah lulus dari kampus IAIN Kendari mempunyai kedisiplinan yang kuat 5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Berbicara kendala dalam pelaksanaan praktikum manajemen tentu ada terutama pada kurangnya disiplin waktu serta kurangnya waktu mahasiswa untuk fokus pada pelaksanaan praktikum manajemen di karenakan masih adanya perkuliahan mahasiswa.                 



 Informan            : Muhamad Syarwa Sangila, S.Pd., M.Pd  Waktu/ tempat   : 20 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Sebenarnya praktikumnya itu sudah efektif  di karenakan mahasiswa yang melaksanakan praktikum sangat membantu berjalannya satu program serta mahasiswa yang di berikan tugas dapat menyelesaikan secara baik. 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi ?   Kegiatan mahasiswa praktikum di sini sangat membantu, seperti dalam pembuatan sk ujian mahasiswa, mengarsipkan berita acara mahasiswa yang telah melaksanakan ujian, oleh karena itu mahasiswa praktikum sangat membantu berjalanya suatu kegiatan yang ada di prodi.  3 Tujuan pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   tujuannya pelaksanaan praktikum disini menamba wawasan mereka lebih luar agar apa yang di dapatkan selam perkuliahan dapat mereka implementasikan di dalam pelaksanaan praktikum. 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Sebenarnya begini kalau berbicara tentang nilai disini mahasiswa diajarkan cara mengelola adminitrasi yang baik serta cara mengarsipkan dokmen  



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Dalam pelaksanaan praktikum mahasiwa yang melaksanakan praktikum di prodi Mpi tidak mendapatkan kendala apa pun.                    



Informan            : Zul Kifli Tehangga  Waktu/ tempat   : 10 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Pelaksanaan praktikumnya perpustakaan menurut saya  sudah efektif karena sudah terarah apa yang harus kami kerjakan mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaanya. 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan ?   Kami di perpustakaan melaksanakan kegiatan di bidang administrasi, membuat surat, mencatak data jumlah buku, kemudian mengatur buku dirak sesuai dengan nomor kelasnya. 3 Tujuan pelaksanaan praktikum manajemen pendidikan Islam ?   Tujuannya yaitu untuk melatih keterampilan para mahasiswa khususnya di bidang manajemen, sehingga mereka akan paham tentang tugasnya dalam bidang manajemen serta melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab. 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Nilai yang kami dapat selama praktikum di perpustakaan yaitu nilai keterampilan serta keahlian maka dari it pelaksanaan praktikum mengajarkan banyak hal. 



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Berbira tentu kendala pasti ada kendalanya dalam pelaksanaan praktikum di sini seperti kinerjanya yang menumpuk sehingga pelaksanaan banyak yang tertunda bahkan kelabakan.                



Informan            : Hasbulla  Waktu/ tempat   : 7 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?        Kalau menurt saya masih kurang efektif di karenakan mahasiswa manajemen yang melaksanakan praktikum manajemen masih belum di berikan kepercayaan sepenuhnya dalam kegiatan praktikum dan pelaksanaan praktikm di adakan jangan hanya di kmpus tetapi di luar kampus juga.  2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan ?   Kegiatan selama saya praktikm di PUAD seperti mengarsipkan dokumen, mengantar surat serta membant kegiatan lain. 3 Tujuan pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   Tujuan pelaksaan praktikum menajemen melati kemampuan saya melatih dalam bertanggung jawab menjalankan amanah yang diberikan serta mampu melakukan pekerjaan adminitrasi secara professional disebuah instansi manapun dan melatih mahasiswa dalam melayani pelanggan secara professional.  



4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Nilai yang saya dapat selama saya melaksanakan praktikum di PUAD seperti keterampilan yang dimana mahasiswa diajarkan cara mengantar surat, menulis surat yang masuk serta melayani mahasiswa yang mempunyai keperluan dan menyampaikan kepada pegawainya.  5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Berbira tentu kendala selama saya melaksanakan praktikuum saya tidak mendapa kan kendala apa pun.                         



      Informan            : Asti Anriani  Waktu/ tempat   : 17 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Pelaksanaan praktikum di pasca sarjan kalau menurut saya sudah efektif karena apa yang hendak kami kerja kan sudah terarah. 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan ?   Kegiatan kami selam praktikum di pasca yaitu mambantu mengantar surat serta di fakultas 3 Tujuan dari pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   Diadakannya pelaksanaan praktikum manajemen untuk menambah wawasan serta mengemplementasikan apa yang kami dapat selama perkliahan serta mamp melaksanakan tugas- tugas adminitrasi 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Nilai yang kami dapat selama praktikum yaitu nilai kedisiplinan serta cara berkomikasi yang baik ke pada pimpinan. 



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Selama melaksanakan praktikm saya tidak mendapat kendala apa pun                    



Informan            : Eka Ayu Pratiwi  Waktu/ tempat   : 7 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Selama saya melaksanakan praktikum di Febi saya rasa pelaksanaan praktikum manajjemen suudah efektif 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi ?   Kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi seperti kinerja, mengelola data-data serta membant mengarsipkan berita acara mahasiswa yang telah ujian 3 Tujuan dari pelaksanaan praktikum manajemen pendidikan Islam ?   tujuan dari pelaksanaan  praktikum itu sendiri dalam peningkatan kompetensi siswa menurut saya agar setelah  lulus dari kampus ini  siswa tersebut dapat bersaing dengan baik dengan tenaga kerja lainnya  ketika ada lowongan kerja untuk mereka yang sesuai dengan keahliannya 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ?  Nilai yang kami dapat yaitu, 1. Meningkatkan kinerja 2. Menamba wawasan  3. Menambah pengalaman  



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Kalau menrut saya hambatannya yaitu masih kurannya dana serta tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.                    



Informan            : Muhamad Alfian Syukron  Waktu/ tempat   : 18 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah efektif atau tidak ?       Menurut saya pelaksanaan praktikum sudah efektif  2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan  kompetensi?   Kegiatan yang kami lakukan di fakultas tarbiyah yaitu kemampan bekerja sama dengan orang lain untk meningkatkan kemampan mahasiswa disini mahasiswa diroling agar mampu bejerja sama dengan baik 3 Tujuan dari pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   meningkatkan kompetensi yaitu mengemplentasikan apa yang telah kami dapat selama perkuliahan serta mampu bekerja dilembaga pendidikan dan mampu melaksanakan tugas- tugas yang diberikan di instansi praktikum.  4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ? Kemampuan untuk menyusuaikan diri karena apa yang kita dapatkan selama perkuliahan berbeda selama kita mengadakan praktikum atau di dunia kerja atau di lapangan dalam arti ini kita dapat melatih diri kita dalam melaksanakan tugas yang ada agar dapat berguna bagi organisasi 



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Kendala dalam pelaksanaan praktikum yait tidak semua mahasiwa yang mempunyai kemampuan  yang sama dalam hal ini ada mahasiswa yang kurang aktif serta ada mahasiswa yang pro aktif maka dari tugas pengelola atau instansi adalah mengisi kekosongan- kesongan dari mahasiswa tersebut.                           



Informan            : Muhamad Nasrulla  Waktu/ tempat   : 24 Juli 2018 No  PERTANYAAN HASIL WAWANCARA  1 Bagaimana  efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen  apakah sudah eektif atau tidak ?       Menurut saya pelaksanaan praktikum itu sudah efektif sebagai mana apa yang telah diarah kan oleh instansi sudah kami jalan kan dengan baik 2 Program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi ?   Kegiatan yang kami lakukan selam praktikum yaitu membantu membat sk mahasiswa yang akan melaksanakan ujian, membantu mengarsipkan data- data mahasiswa yang telah melakukan ujian serta cara desposi yang baik dan masih banyak lagi kegiatan yang kami lakukan. 3 Tujuan dari pelaksanaan pratikum manajemen pendidikan Islam ?   Melatih mahasiswa dalam mengelola adminitrasi serta kemampuan dalam mengoprasikan komputer serta membantu terbentuknya kedisiplinan mahasiswa dalam dunia kerja 4 Nilai- nilai apa saja yang bias di ambil dalam pelaksanaan praktikum ? Nilai yang dapat saya ambil selama melaksanakan praktikum yaitu nilai kedisiplinan serta mendapatkan banyak wawasan yang luas dan mendapatkan ilmu yang banyak yang tadinya saya kurang tau tentang pelaksanaan adminitrasi sekarang bisa mengetahuinya. 



5 Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pratikum manajemen pendidikan Islam ? Dalam pelaksanaan praktikum saya tidak mendapat kan hambatan apa pun baik secara teori maupun secara logika                     
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Kepada
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Berdasarkan Surat Dekan  FATIK  IAIN  Kendari  Nomor :  1458/FATIK/TL.00/06/2018
tanggal  07 Juli 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini

Nama
NIM
Prog. Studi
Pekeriaan
Lokasi Penelitian   :

Bermaksud    untuk

INDAH SRI RAHAYU
14010103037
Manajemen  Pend. Islam
Mahasiswa
Prodi Manajemen Pend. Islam FATIK IAIN Kendari

melakukan    Penelitl.an/Pengambilan    Data    di    Daerah/Kantor

Saudara dalam rangka penyusunan KTl/SkripsiITesis/Disertasi, dengan judul :
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FE-Nir5iB;iii:iri"I€-inirrfuivLfirs-TARBIyAHDANILMUREGURUANIAINKENDARI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal  :  9 Juli  2018 sampai selesai.

Sehubungan   dengan   hal   tersebut   diatas,   pada   prinsipnya   kami   menyetujui   kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1.  Senantiasa    menjaga  keamanan  dan  ketertiban  serta  mentaati  perundang-undangan
yang berlaku.

2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3.  Dalam  setiap  kegiatan  dilapangan  agar  pihak  Peneliti  senantiasa  koordinasi  dengan

pemerintah setempat.
Wajib menghormati Adat lstiadat yang beriaku di daerah setempat.
Menyerahkan 1  (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubemur Sultra Cq. Kepala
Badan Peneljtjan dan Pengembangan Provinsj Sulawesj Tenggara.

4.
5.

6.  Surat izin akan dicabut keinbali da-n dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang
surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat lzin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a   BERN               LAW                         RA
•,            ```.`` ,--. `                                            ``,.

I-
.".`

ftsEtip#

I   2 in b u s a n__i
1     Gubemur sulav\resi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2    Dekan   FATIK lain Kendari  di   Kendari;
C     Ketua prodi MPI  FATtK IAIN Kendari di Kendari:
4    Mahasiswa yang bersangkutan.



KERENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

FAKULTAs TARBIVAII DAN ILMu IImGURUAN
Jalan  Sultan Qaimuddin No.17 Baruga-Kota Kendari

Telp. (0401) 3192081   Fax. (0401) 3193710
Website : http :/riainkendari.ac. id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 1999/ FATIK/PP.00.9/08#O I 8

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN

Kendari menerangkan bahwa :

N a in a                           : Indah sri Rahayu

NIM                                        :   14010103037

Program studi                 :  Manajemen pendidikan Islam

Pekerjaan                          :  Mahasiswa

Lokasi penelitian            :  Program studi MPI FATIK IAIN Kendari

Telah  menyelesaikan  penelitian  pada  Program  Studi  Manajemen  Pendidikan  Islam

Fakultas   Tarbiyah   dan   Ilmu   Keguruan   IAIN   Kendari   dengan   judul   :"   Efektiritas

Manajemen   dalam   Melaksanakan   PraktikDm   Manajemen   dalam   Meningkatkan

Kompetensi Lu]usan Program  Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah

dan  I]mu  Keguruan  IAIN  Kendari"    yang dilaksanakan  sejak tanggal  :  09 Juli    2018

sampal 20 Agustus 2018.

Demikian  keterangan  ini  diberikan  kepada  yang  bersangkutan  untuk  dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Kendari, 23 Agustus 2018

'..,.,,::::-,....:

NIP:  196312231991022003

Vi8i fiakulfas Tarbi.yah dan llmu H2guruan:
Men/adi Pakulla§ yang M¢ngha8ilkan T¢naga P¢ndidik dan ltopendidiRan

grans ©¢rkualifa3, ©erk¢pribadian l§lari}i dan ©¢ru/awa8an Tran8di8iplinpr Tahun 2025.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERl (lAIN) KENDARI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan  Sultan Qaimuddin No.17 Baruga-Kota Kendari

Telp. (0401) 3192081   Fax. (0401) 3193710
Website: http:/fiainkendari.ac. id

Nomor              :  1458ffATIK/TL.00/06/2018
Lampiran         : Proposal penelitian.
Periinal              .. Izin penelitian

Yth. Kepala Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara

07 Juni 2018

Dengan homat,  kami  sampaikan bahwa dalam  rangka penyusunan  skripsi
mahasiswa  sebagai  syarat  penyelesaian  studi  di  Institut  Agama  Islam  Negeri
(IAIN)  Kendari,  maka  dimohon  berkenan  memberikan  izin  kepada  mchasiswa
kami:

Nama
NIM
Junsan
Prog. Studi
Alanat
Pembimbing

Indah Sri Rahayu
14010103037
Pendidikan lslan
Manaj emen Pendidikan Islam
Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
Dra. Hj. Marlina., M.Pd.I

Untuk   melakukan   penelitian   serta   pengumpulan   data di Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
dengan judul skripsi :

"Efektiftas Manajemen da]am Melaksanakan Praktikum Manajemen dalam
Meningkatkan Kompetensi Lu]usan Program  Studi Manajemen Pendidikan
Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari ''.

Demikian kami sanpaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

NIP.196312231991022003

Tembusan:
1.   Ketua LPPM IAIN Kendari,
2.   Ketun prodi MPI FATIK IAIN Kendari.

Vi8i FaRulf a8 Tarbiyah dan 1117)a l{¢8uruan:
M¢ni8di Fakulfa8 gran3 M¢n3ha8ilkan T¢naga I)¢ndidik dan ifependidikan

gran8 ©¢rRu8lifa8, ©¢rk¢pribadian l8lami dar) ©¢rwawa8an Tri3n8di8iplin¢r Tahun 2025.



DAFTARRiT`vtvJAYATHIDUP

(CURRICULUM VITAE)

A.  Identitas Diri
1.    Nama

2.   NIM
3.    Tempat/ Tanggal Lahir
4.    Jenis Kelamin
5.    Status perkawinan
6.   Agama
7.   Perguruan Tinggi
8.   Fakultas/ Jurusan
9.    Alamat
10. Nomor HP.
1 1 . E-Mail

8.  Data Keluarga
1.   Nama orang Tua

a.    Ayah
b.    Ibu

2.   Nama saudara Kandung

: Indah Sri Rahayu
:  14010103037

: Tobimeita, 09 september 1991
: Perempuan
: kawin
:  Islaffl

: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ hAI'I
: Jln. Sultan Qaimuddin, no. 5 Baruga
:  0823 9326 6781

: Muh. Said subaera
: Dina
:  1 . Adi saputra

C.  Riwayat Pendidikan
1.    SD Negeri ol poasia tahun 2004
2.    SMP Negeri 7 keridari taFiuri 2007
3.    MA. Negeri  1 kendari tahun 2011

Kendari, 23September 2019

NNIM.14010103037
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