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PENGHARGAAN 

 

 

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji 

serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

kemudahan, kekuatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini dan semoga Allah tetap melimpahkan rahmatNya kepada kita semua berupa 

menjadi anak yang soleh/soleha, selalu mendoakan kedua orang tua dan 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

dilimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang teramat besar 

cintanya kepada umatnya dan membimbingnya menuju jalan yang diridhoi Allah 

SWT. Semoga kemuliaanpun tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya 

yang senantiasa istiqomah menetapi sunnahnya sampai akhir zaman.  

Dengan izin dan rahmat Allah Ta’ala penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang” merupakan karya 

ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sadar skripsi ini tidak akan 

pernah terwujud tanpa bantuan dari seluruh keluargaku, saudara-saudaraku, 

kawan-kawan dan sahabat-sahabat terbaik penulis yang tidak dapat disebut satu 

persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapan terimakasih kepada ayahanda 

tersayang Alm. Zulkifli dan ibunda tercinta Sri Rezeki, yang telah berjasa 

membesarkan penulis dan mencurahkan segenap kasih dan sayangnya, 

kebijaksanaannya, mengajarkan makna bersyukur, hidup mandiri, untuk 

senantiasa kuat menghadapi segala ujian dan cobaan serta dukungan agar penulis 

menjadi yag terbaik, sehingga penulis bisa mencapai jenjang pendidikan sampai 

ketitik ini dan teruntuk kakak penulis yaitu Sean Sariza terima kasih karena telah 

banyak memberi motivasi, do’a, dukungan dan bantuan dalam bentuk tersendiri 

yang tak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata karena terlalu besarnya rasa 
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syukur dan kebahagiaan yang penulis rasakan. Selain itu, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I 

Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd., 

dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah memberikan 

waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan beserta 

Wakil Dekan I, Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. 

Dra. Rohani, M.Pd., dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 

serta staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan 

penelitian ini. 

3. Bapak M. Khalilullah, MA selaku ketua Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam dan Bapak Muspika Hendri, S.Pd., MA., selaku sekretaris Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam. 

4. Bapak, Ibu staf jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa 

membantu dalam kelancaran segala urusan penulis. 

5. Bapak, Ibu dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu dosen penasehat akademik Ibu Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons., yang 

selalu memberi nasehat dan masukan kepada penulis selama penulis dalam 

masa belajar. 

7. Bapak Prof. Dr. H. Salfen Hasri, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga karya ilmiah 

ini bisa selesai dengan tepat waktu serta dengan hasil yang memuaskan. 

8. Bapak Drs. Khairullah, M.Pd., selaku kepala sekolah SMAN Plus Provinsi 

Riau yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.  
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9. Bapak Syahruman, S.Pd., selaku Waka Sarana dan Prasarana, dewan guru 

terkhususnya ibu Muliati, S.Pd., Kepala tata usaha bapak sarmuji serta komite 

sekolah bapak Ir. Eka Suhendra, M.MA., SMAN 1 Tambang yang telah 

banyak memberikan bantuan dan meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 

10. Sahabat-sahabat teristimewa cinta karena Allah, yakni Fina Gustina S.Pd., 

Siti Munawaroh S.Pd., Sagita Nur Utami S.Pd., Helen Sonata S.Kom, Kurnia 

Sri Utami, dan Putri Dwi Oktari yang selama ini senantiasa membantu 

penulis dan berperan besar dalam kesuksesan penulis, bersama dalam suka 

dan duka meluangkan waktu untuk membantu dengan tulus serta selalu 

memberikan semangat buat penulis. Kalian akan senantiasa menjadi saksi 

perjuangan penulis. 

11. Keluarga besar Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2013 

terkhusus dan tersayang teman-teman AP angkatan 2013 yang selalu hadir 

dalam hari-hari penulis, dan telah setia menjadi teman dalam suka dan duka 

selama penulis belajar. 

12. Buat seluruh keluarga besar penulis yaitu yang telah banyak memberi 

dukungan dan bantuan kepada penulis baik berupa moril maupun materil 

sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan lancar. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 

keterbatasan kemampuan penulis, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat 

diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga amal jariah dibalas dengan 

balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin. 

 

Pekanbaru, Agustus 2018 
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