
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

  

Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun tesis ini dengan Judul: 

”PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR” 

Shalawat beriring salam, penulis haturkan kepada yang mulia Nabi Muhammad 

SAW, dengan ketulusan dan keluhuran akhlaknya, beliau telah membimbing dan 

mendidik umatnya untuk sampai kepada jalan kebenaran.  

Meskipun demikian, tulisan ini dapat terwujud karena adanya dorongan, 

motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, 

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 

Bapak Prof. Dr. KH. AkhmadMujahidin, MA, beserta staf di lingkungan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim 

Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA, beserta dosen dan staf 

yang telah melayani keperluan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan 

dan bimbingan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan 

Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 
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3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. 

Zamsiswaya,M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberi 

bimbingan kepada penulis. 

4. Seluruh dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

5. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

6. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN, khususnya teman-teman se 

angkatan, yang banyak memberi semangat ke pada penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

7. Teman-teman di MIN 1 Indragiri Hilir, tempat penulis mengabdi. Terimakasih 

atas dukungan dan doanya untuk selesainya penulisan tesis ini. 

Selanjutnya secara khusus penulis juga inging menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah Sulaji dan  ibunda Fitriyah tercinta, 

yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih 

sayang serta  Kakanda Siti Fatimah. Terkhusus buat istri tercinta Wariysnti S.Pd.SD, 

dan ananda tersayang Mashfufatul Rafi’ah dan Luthfiana Ma’rifah, yang telah 

menemani dan berikhlas diri untuk selalu ditinggal demi selesainya penyusunan tesis 

ini. 
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Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do’a, agar seluruh 

rahmat dan kasih sayangnya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan 

keihlasan mererka dalam membantu proses penyelesaian penulisan ini.  

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang 

berupa saran, penulis terima, demi kebaikan, namun penulis  berharap, semoga tesis 

ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi 

kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima 

kasih. 

Pekanbaru,  24 Juli 2018 

Penulis 

 

YASRI 


