
i  KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta 

alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, karena berkat rahmat dan 

karunia Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul : 

’’Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Guru 

Terhadap Kepuasan Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru’’. 

Shalawat beriring salam, penulis kirimkan buat arwah junjungan alam 

yakni Nabi Muhammad SAW, dengan keluhuran akhlaknya, beliau telah 

membimbing dan membawa perubahan dalam pendidikan dan peradaban umatnya 

meniti jalan kebenaran. 

Dalam penulisan Tesis ini bukan murni seratus persen berasal dari 

kemampuan pribadi penulis. Namun demikian, banyak juga pihak-pihak lain yang 

telah berkontribusi memberi masukan, dukungan serta bantuan atas penyelesaian 

tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu layak kiranya 

penulis ucapkan terima kasih, jazakumullah katsiiran kepada semua pihak atas 

segala sumbangsih baik materil maupun moril. Melalui tulisan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :  



ii  1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Syafwarni dan Nurhayanis (alm), yang sangat 

ananda cintai dan sayangi yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, 

nasihat dan semangat supaya tidak pernah menyerah dan putus asa dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri (UIN) Suska Riau, beserta staf di lingkungan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Suska Riau.   

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana 

UIN, yang telah memberikan fasilitas dan layanan yang baik selama 

mengikuti proses perkuliahan pada Program Studi Pascasarjana UIN Suska 

Riau. 

4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana 

UIN Suska Riau sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu dimana saja berada, mencurahkan fikirannya dalam 

mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan motivasi kepada 

penulis dengan sangat lembut, ramah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini. 

5. Bapak Dr. Khairil Anwar, MA selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan motivasi dan semangat dalam berbagai bentuk dan kesempatan 

dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau serta 

meluangkan begitu banyak waktu dimana saja berada, mencurahkan 

fikirannya dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan masukan 

kepada penulis dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang menjadi pelita 



iii  bagi penulis tatkala penulis dalam kegelapan mencari eksistensi tesis ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 

Islam pada Program Studi Pascasarjana UIN Suska Riau; 

7. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana UIN Suska Riau yang begitu 

ikhlas mendidik dan membagi ilmunya kepada penulis selama perkuliahan, 

semoga ilmu yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas dengan pahala 

yang berlipat ganda. 

8. Pimpinan dan staf tata usaha beserta pegawai pustaka Program Studi 

Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah membantu seluruh administrasi dan 

memberikan akses, fasilitas buku kepada penulis dalam menyelesaikan tesis. 

9. Bapak dan Ibu kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin, Al-Kautsar, 

Bustanul Ulum, Al-Ikhwan, Al-Munawwarah, Hubbullah dan Ummatan 

Wasathan yang mengizinkan penulis untuk meneliti di Madrasah yang 

dipimpin, terkhusus pada guru-guru madrasah Tsanawiyah Swasta di 

Kecamatan Tenayan Raya sebagai informan penelitian, dengan senang hati 

bekerjasama dengan penulis untuk mengisi angket dan instrumen penelitian 

dan memberikan data serta informasi yang berguna bagi penelitian ini. 

10. Terima kasih buat istriku tercinta Mardiana, SE yang begitu tabah, sabar dan 

ikhlas mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Dan tak jarang 

ide-ide cerdas keluar dari fikirannya, mendorong penulis untuk tetap semangat 

menyelesaikan tesis ini . Demikian juga kepada anak-anak bapak tersayang 

Zahra Afdina dan Lutfiyah Humairah, kalian adalah sebagai penyemangat 



iv  hidup. Bapak minta maaf kalau kalian harus kehilangan kebersamaan dan 

kurang perhatian dari Bapak selama kuliah. 

11. Seluruh teman-teman mahasiswa MPI II Pascasarjana UIN Suska Riau yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di 

Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu. Penulis ucapkan jazakumullah katsiran, dan maaf lahir batin. 

Penulis memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka yang 

membantu penulis dalam penulisan tesis ini, mendapat balasan yang setimpal 

amin ya rabbal’ alamin. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini 

belumlah sempurna secara maksimal. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

masukan berupa saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kebaikan tesis 

ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis bertawakal, semoga tesis ini 

mendatangkan mamfaat bagi penulis dan pembaca semua. Amin.... 

Pekanbaru, 05 Februari 2018 

 

AFRIAL 
NIM. 21691104664 

 


