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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan

rahmat dan nikmat-Nya serta dengan ilmu dan kepahaman-Nya penulis bisa

menyelesaikan Tesis ini tanpa ada kendala yang berarti. Shalawat dan salam kepada

Rasullullah SAW penulis haturkan dengan ucapan Allahumma sholli’ala

Muhammad wa’ala ali Muhammad.

Atas kuasa Allah yang Maha memberikan ilmu, kepahaman dan petunjuk,

penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi

Kepribadian dan Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah

Atas (SMA) Negeri 9 Pekanbaru”. Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih

yang mendalam kepada orang yang sangat penulis cintai dan sangat berjasa dalam

perjalan hidup penulis, gelar dan Tesis ini ananda persembahkan kepada sosok

dengan penuh pengorbanan, lantunan doa yang tiada henti untuk keberhasilan

anaknya, nasehat dan motivasinya bagaikan matahari yang bersinar ditengah

kegelapan, air mata dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT agar anaknya

berhasil meraih cita-cita dengan iman dan ketakwaan yaitu kepada ibunda Long

(Zaharah) dan Andak (Zainah). Doa ananda, agar ibunda senantiasa dalam keadaan

sehat wal’afiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Aamiin.

Kepada orang tua penulis Ayahanda Tugimin (Tio Ming Tek) dan Ibunda

(Nie Acheng), Kepada Ayahanda Almarhum Koming dan Ibunda Almarhumah

Manisah, kepada sosok laki-laki yang penulis sayangi Ayahanda Pak Oteh
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Almarhum Sudirman yang telah mendidik dengan kasih dan sayang yang tak

mungkin ananda lupakan. Ananda tiada henti mendoakan semoga Ayahanda dan

Ibunda ditempatkan Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa di Syurganya

Allah. Aamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari

berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya

kepada:

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya

dalam penulisan tesis ini.

2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dan

bimbingannya dalam penulisan tesis ini.

3. Dr. Zamsiswaya, M.Ag Selaku Wakil Direktur  Pascasarjana  Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dan

bimbingannya dalam penulisan tesis ini.

4. Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam yang

telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.

5. Dr. Agustiar, M.Ag  sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan

waktu, sumbangan pimikiran dan tenaganya serta memberikan pengarahan

yang sesempurnakan mungkin sehingga Tesis ini bisa penulis selesaikan.

6. Dr. Risnawati, M.Ag  sebagai  pembimbing II, yang telah banyak

memberikan waktu, sumbangan pimikiran dan tenaganya serta memberikan
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pengarahan yang sesempurnakan mungkin sehingga Tesis ini bisa penulis

selesaikan

7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Pascasarjana  Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya

dalam penulisan tesis ini.

8. Kepala Pustaka Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan tesis

ini.

9. Tesis dan Gelar ananda persembahkan kepada Papa Awang Matsyah dan Ibu

Almarhumah Risnawati, sosok yang senantiasa memberikan motivasi dan

kasih sayang, doa teriringi semoga ibunda ditempatkan Allah bersama orang-

orang yang bertakwa. Aamiin.

10. Kepada abang-abang yang telah menjadi teladan dan inspirasi kepada

adiknya. Gelar ini dipersembahkan kepada abang Ariyanto, Aljufri, Amrizal,

Apriadi, Indra Warman, Irwansyah, dan adik yang menginspirasi Agus

Setiawan.

11. Kepada abang dan kakak yang selalu dirindukan, Gelar ini dipersembahkan

kepada Abang Pauheng, Atak, Junaidi (Nek-Nek), kepada kakak Bibah dan

kakak Amoi.

12. Gelar dan Tesis ini penulis persembahkan kepada Rizki Mandasari, wanita

sederhana dan mengagumkan.
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13. Kepada Kakak Yusasni dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat

dan ilmu yang mendalam agar ananda menjadi orang yang berhasil dan

berguna.

14. Kepada Bapak Suparman dan keluarga yang selalu memberikan nasehat dan

motivasi agar penulis dapat mengejar   cita-cita tanpa mengenal putus asa.

15. Kepada Bapak/Ibu guru, karyawan dan tata usaha seluruh keluarga besar

SMA Negeri 9 Pekanbaru yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

16. Kepada adek-adek ROHIS 9 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9

Pekanbaru, tanamkan niat dan kesabaran untuk terus berdakwah dijalan Allah

SWT.

17. Kepada adek-adek “Doktor D”, tanamkan kekeluargan, terus berusaha dan

berdoa, Allah SWT melihat dan mendengar ikhtiar dan doa kalian. Jadilah

sang juara!!!.

18. Kepada sahabat lokal 1 PAI angkatan 2013, yang banyak membantu dan

menginspirasi terkhusus kepada Abi (Ustadz Edi Azhar) dan abang Imam

Farih dan kawan-kawan seperjuangan.

Pekanbaru, 08 Maret 2017

Darmawansyah Putra


