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KATA PENGANTAR 

 بسم ; الرحمن الرحيم 

 الحمد ; رب ا لعلمين و الصالة و السالم 

 على اشر ف اال نبيا ء و المر سلين و على اله و اصحا به اجمعين . اما بعد

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT., yang tiada henti melimpahkan 

rahmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulisan penelitian tesis yang berjudul 

”Manajemen Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren At-Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga 

tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. 

 Penulis terpikir bahwa penelitian tesis ini masih terdapat kekurangan yang 

disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif 

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

khusus terima kasih kepada Ayahanda H. Drs. Mahmud dan Ibunda Hj. Subaeda 

S.Ag,. 

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, 

atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penelitian 

tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.Ag dan  Bapak Dr. Samrin, 

M.Pd.I., sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan yang konstruktif. 

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada: 

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari yang terus berusaha mengembangkan IAIN Kendari menuju 

perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan inovatif. 
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2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kendari 

yang selalu mengembangkan kualitas mutu Pascasarjana IAIN Kendari 

3. Dr. Akib, M.Pd., selaku 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. Imelda Wahyuni, M.Pd. dan Dr. Mansyur, M.Pd. selaku penguji yang 

memberikan saran dan kritik konstruktif. 

5. Tilman, S.Sos., M.M selaku Kepala Perpustakaan IAIN  Kendari yang telah 

menyediakan sarana referensi dalam penulisan proposal peneliti. 

6. Mukadar, S.Pd.I, M.Pd.I, selaku kasubbag TU Pascasarjana dan para Staf yang 

selalu memberi pelayanan dengan baik dan cepat serta selalu memberi 

semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

7. Pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka dan Para Ustad yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren. 

8. Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Angkatan 2019, 

terima kasih atas dukungan moril dan materinya. Semoga kebersamaan kita 

membawa kenangan indah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan 

khilaf. 

 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. 
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Akhirnya penulis memohon ampunan Allah SWT, atas segala khilaf baik yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Kendari,  01 November 2021 
Penulis 

   

 

Muslihah 
NIM: 19040201007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


