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PENGHARGAAN 

 

 

 

Alhamdulillâhilladzî nawwaranâ bi al’ilmi wa al’aqli. Segenap puja dan 

puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

petunjuk, bimbingan, dan kekuatan lahir batin kepada diri peneliti, sehingga pada 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam 

semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi dari masa yang gelap 

gulita ke arah alam yang sangat terang benderang dan berperadaban ini, juga 

kepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia disepanjang 

zaman. 

Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kualitas guru di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru”, 

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis baik moral maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammad Ali Imran, Ibunda Julina kemudian 

untuk adik-adik tersayang Yenni Marwiyani dan Vivia Al Mustamli, serta suami  

tercinta Aripin dan buah hati penulis Nahda Annisa Arra beserta seluruh keluarga 

dan sahabat yang dengan sabar mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan di Strata Satu (S1) ini serta memberikan motivasi besar, dalam suka 

maupun duka sampai pada tujuan selesainya skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, 

rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta 

bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 
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menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau beserta seluruh staf. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf. 

3. Bapak M. Khalilullah, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam. 

4. Bapak Nunu Mahnun, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

5. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., sebagai Pembimbing skripsi 

penulis, ucapan terima kasih yang tidak terkira penulis sampaikan karena 

telah memberika banyak bimbingan dan arahan, tenaga dan luangan 

waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta telah 

banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dalam 

mengahadapi kehidupan. 

6. Bapak Drs. Syafaruddin, M.Pd., selaku penasehat akademik yang telah 

memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan penulis bekal 

ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan tulus dan ikhlas kepada penulis 

selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Bapak Firdaus, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darel 

Hikmah Pekanbaru beserta Majelis Guru yang telah membantu 

pelaksanaan penelitian ini. 

9. Sahabat-sahabat di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

khususnya seluruh teman-teman di Konsentrasi Administrasi Pendidikan 

Titin Izah Limbong, Sarinah, Andi Budiman, Nurdiyandi, Popy Iskandar, 

serta seluruh sahabat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu 

sebagai teman seperjuangan untuk bertukar pikiran dan pengetahuan dan 

selalu memberi semangat kepada penulis.  
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10. Serta semua pihak yang membantu dan menyemangati penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa 

hormat terima kasih atas segala dukungannya. Dengan keterbatasan waktu, 

sumber bacaan dan wawasan penulis mungkin terdapat kekurangan di dalam 

skripsi ini, baik isi maupun teknik dan susunan penyajiannya. Semoga Skripsi ini 

dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa 

rabbal’alamiin.         

                  

      

     Pekanbaru, 04 Juli  2018 

 Penulis 
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