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KATA PENGANTAR 

       Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis persembahkan ke hadirat Allah 

Subhanahuwata’ala, atas hidayah Iman, Ilmu  dan kesehatan, sehingga tesis ini 

dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan kemampuan yang ada.  Sholawat 

beriring salam penulis haturkan buat jujungan alam yakni Nabi Besar Muhammad 

SAW sebagai nabi dan rasul terakhir bagi sekalilan alam. 

       Tesis dengan judul “Manajemen Perpustakaan Sekolah Dalam 

Meningkatkan Minat Baca di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tembilahan”, 

merupakan kajian ilmiah juga bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI) konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diharapkan Tesis ini bisa 

memberi sumbangsih kepala seluruh kepala sekolah dan pustakawan selaku 

pemegang otoritas dalam meningkatkan mutu perpustakaan pada umumnya. 

      Selesainya tesis ini juga berkat bantuan dan dorongan baik moril maupun 

materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA, Selaku Rektor UIN Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melanjutkan studi pada Program Pascasarjana. 

2. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN  

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah memberikan fasilitas 

dalam studi di Program Pascasarjana. 
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3. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Dr.  Muslim Afandi, 

M.Pd  yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi  pada  

program  pascasarjana  UIN SUSKA Riau 

4. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku pembimbing I, dan Dr. Zamsiswaya, 

M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan kemudahan, 

mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini. 

5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana UIN SUSKA Pekanbaru Riau 

yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas. 

6. Kepala Perpustakaan  dan seluruh karyawan Pascasarjana UIN SUSKA 

Pekanbaru Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

mencari literature. 

7. Bapak Kusno SH, selaku kepala Yayasan dan ibu Lina Indra Lesmanaati, 

SHI, selaku kepala MA Miftahul Huda Seberang Tembilahan, kepala 

perpustakaan, majlis guru, staf dan karyawan yang telah menyedikan 

waktu,  tenaga  dan  pikiran  dalam  mengumpulkan  data  penelitian. 

8. Bapak Maryono S.Ag, selaku kepala MA PPTH Tembilahan, kepala 

perpustakaan, majelis guru, staf dan karyawan yang telah menyedikan 

waktu, tenaga dan pikiran dalam mengumpulkan data penelitian. 

9. Suamiku tercinta Husni Tamrin, S.Pi yang telah rela dan tabah bersama 

penulis dalam suka duka serta selalu bersabar , selama penulis menuntut 

ilmu di pascasarjana UIN SUSKA Pekanbaru Riau. 
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10. Ananda tercinta dan tersayang Nurhafizah, Dwi Nurrahima dan 

Muhammad Royyan Asysyauqi, yang menjadi motivator dan semangat 

penulis  dalam  menyelesaikan  program  pascasarjana  ini 

11. Mamaknda  Hj. Sarah (Alm), Ayahnda H. Masjiri (Alm), Mamak  mertua 

Hj Hujaimah, dan Abah mertua H, M. Thaib, serta dangsanak  Jamhuri, M. 

Saleh, Ibrahim, Dami’at, Kamisah, M.Arifin dan Galiah, serta Saudara 

Ipar Misrawati, Martilah, Nana, Mardiah dan Endang Sariwati yang 

banyak   memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini tanpa hambatan yang berarti. 

12. Seluruh sahabatku mahasiswa-mahasiswi PAI C Angkatan ’92 dan 

Program Pascasarjana UIN SUSKA, Angkatan tahun 2017 Prodi 

Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, 

yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini. 

       Penulis memohon kepala Allah SWT, mudah-mudahan mereka yang 

telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, mendapatkan balasan yang 

lebih baik. penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belumlah 

sempurna secara maksimal. Oleh karena itu kritik, saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan. Hanya kepada Allah penulis berserah diri dan 

bertawakkal. Semoga tulisan ini bermanfaat. Aamiin. 

      Pekanbaru,                  2018 
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