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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam 

yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, hidayah, dan inayah 

kepada semua makhluk-Nya di alam semesta. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurah kepada  Nabiullah Muhammad SAW, yang 

telah menerangi dunia dengan akhlak, teladan dan tuntunan-Nya yang 

mulia. Atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu 

menyusun dan menyelesaikan hasil penelitian ini sebagai salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program studi Magister Manajemen 

Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Pengaruh Manajemen 

Sekolah, Budaya Kerja dan Kompetensi Terhadap Kualitas Pendidikan 

pada SMP Negeri Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi 

Maluku Utara”. 

Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama 

menempuh perkuliahan sampai penyusunan Hasil penelitian ini. Namun 

dengan kerja keras dan kesungguhan hati serta bantuan dari berbagai 

pihak sehingga semua dapat teratasi seperti harapan dan cita-cita penulis. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenangkanlah penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga 

pada kedua orang tua Ibunda Zavia Mane dan ayahanda alm La ihi atas 

segala perhatian, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan untaian doa 
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yang tiada henti-hentinya. Jazakillahu khairan ananda hanturkan kepada  

kedua orang tuaku atas perjuangan, do‟a dan dukungan untuk saya 

selama ini,serta istri tercinta Nafsia, Amd.Keb.,SKM. Yang selalu 

mendampingi sy dalam penyusunan tesis maupun tugas-tugas akhir 

selama berada di bangku perkuliahaan dan talupa saya ucapkan seluruh 

keluarga besar yang selama ini dengan tulus memberikan motivasi, dan 

dorongan moril, materil, dan  doa restu kepada penulis dalam menempuh 

pendidikan hingga selesai. 

Sebuah karya sebenarnya sangat sulit di katakan sebagai usaha 

satu orang tanpa bantuan orang lain, begitu pula dengan hasil penelitian 

ini. Penulis menyadari tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik 

karena tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang tidak dapat 

penuis lupakan. Berkenan dengan itu, penulis dengan segala kerendahan 

hati mengucapkan  terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada: 

1. H. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi, selaku ketua Yayasan Wakaf 

Universitas Muslim Indonesia. 

2. Ibunda Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar, MA selaku Rektor beserta 

Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muslim Indonesia. 

3. Ayahanda Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si selaku Direktur 

beserta Asisten Direktur I, II, III Program Pascasarjana Universitas 

Muslim Indonesia. 
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4. Ayahanda Prof. Dr. H. Abdul Rahman Mus, SE.,M.Si selaku Ketua 

Program Studi Magister Manajemen  Universitas Muslim Indonesia . 

5. Ayahanda Prof. Dr. H. Mahfudnurnajamuddin, SE.,MM selaku 

Pembimbing I dan Ayahanda Dr.H. Zainuddin Rahman, SE.,M.Si 

selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi 

sehingga Tesis ini selesai tepat waktu. 

6. Ayahanda Prof. Dr. H. Baharuddin S, SE.,M.Si selaku penguji I, 

Ibunda Dr. Serlin Serang, SE.,M.Si selaku penguji II dan Ibunda Dr. 

Hj. Rastina Kalla, SE.,M.Si selaku penguji III yang telah meluangkan 

waktu dan pikiran untuk bisa menghadiri ujian Tesis ini. 

7. Bapak/ibu dosen beserta seluruh staf Manajemen Pendidikan program 

Studi Magister Manajemen UMI Makassar yang telah memberikan 

bekal ilmu dan pengetahuan selama penulis dalam jenjang 

pendidikan. 

8. Teruntuk Teman–teman kelas MM 9 2015 Yang telah memberikan 

motivasi dan do‟anya. 

9. Semua pihak yang turut andil memberikan bantuan baik secara moril 

maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

penulis ucapkan terimakasi banyak yang tak terhingga. 

Tidak lupa pula penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak bila selama hidup penulis pernah melakukan 

kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis juga 
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menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini, 

Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

konstruktif dan solutif dari semua pihak demi perbaikan Tesis ini. 

Akhir kata semoga kebaikan serta  bantuan yang diberikan 

kepada penulis  mendapat sebaik- baik  balasan dari Allah SWT dan 

semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan yang memberi manfaat dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan atau bahkan hikmah bagi kita 

semua. Amin Ya Rabbal „alamiin. 

Wabillahi taufik Walhidayah 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Makassar,   Desember  2017 

 

        Penulis 

 

 

 

 


