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MOTTO 

 

                     

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman jika kamu menolong (Agama) Allah, 

niscaya Dia akan Menolongmu dan Meneguhkan kedudukanmu” 

(Muhammad :7)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, (Semarang: CV. AsySyifa,  2001), h. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW, sosok manusia sempurna yang yang karna kesempurnaan-Nya 

Allah mengutus beliau kedunia tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. Maka dengan tulus ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah penulis, 

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini, yang kemudian skripsi ini 

penulis persembahkan kepada: 

1. Ayahku tercinta bapak Suharto dan Ibu Sri Wahyuti, terimakasih atas doa dan 

segala pengorbanan bapak yang tak henti-henti berikan hanya untuk mendukung 

dengan memberikan bekal moral maupun material demi tercapainya cita-citaku.  

2. Untuk orang yang menjadikan surgaku ditelapak kakinya, yang selalu yang begitu 

tulus dan ikhlas dalam memberikan segala kasih sayangnya, Ibu Sri Wahyuti 

itulah sosok wanita mulia, dengan milyaran kesabaran dalam membimbing dan 

mengajarkan berjuta hal dalam hidupku, dan selalu mendo’akan dalam tiap titik 

air matanya. 

3. Kakak dan Mbak yang  tersayang yang begitu sabar dan selalu mengalah demi 

mendukungku, Hari Wibowo, Dwi Ratnawati, Kristina Pangestuti, Agil Yanu 

Santoso, yang selalu menjadi motivasi dan semangat atas dasar kasih sayang 

kalian. 

4. Teruntuk Para Guru baik dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Kuliah semoga 

Allah SWT selalu mencurahkan Kasih Sayang serta Ridho-Nya untuk kalian.  

5. Teruntuk Teman-teman seperjungan dalam Dakwah ini semoga kita selalu di 

istiqomahkan selalu dalam bingkai ukhuwah Islam. 

6. Dan untuk sahabat serperjuangan dalam menggapai Ilmu, MPI kelas A 

7. Serta Almamater tercintah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung   
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RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis, ARIF GANGSAL WICAKSONO sering disapa Arif, 

putra bungsu dari 5 bersaudara. Lahir di Bandar Jaya 19 Februari 1994 Lampung 

Tengah dari pasangan Bapak Suharto dan Ibu Sri Wahyuti.  

Riwayat pendidikan penulis selesaikan jenjang dasar di SD An-Nuur Bandar 

Jaya Tahun 2006, tingkat pendidikan menengah ditempuh pada SMP N 1 Poncowati 

Terbanggi Besar selesai Tahun 2008, pendidikan menengah penulis tempuh di 

SMAK 3 Bandar Jaya lulus Tahun 2012, dan pendidikan tinggi strata satu (S1) di 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

Dalam dunia kampus penulis tercatat sebagai mahasiswa yang aktif dalam 

kegiatan Mahasiswa Mulai dari tingkat Jurusan, Universitas hingga oraganisasi 

mahasiswa ekstra kampus dan beberapa kali mewakili kampus dalam kegiatan 

mahasiswa tingkat nasional.        
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 

karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehataan, dan petunjuk, sehingga penulis 

menyelaesaikan penelitian/penulisan skripsi yang berjudul : “Manajemen  Personalia  Di  

Madrasah  Tsanawiyah  An-Nuur Guppi  Mojopahit  Punggur  Lampung  

Tengah”. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat 

dan para pengikut-pengikutnya yang setia. 

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata 

Satu ( S1 ) Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Islam (S.Pd) dalam bidang ilmu pendidikan. 

Dalam penulis skripsi ini penulis haturkan terima kasih yang sedalam- dalamnya 

kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terima 

kasih itu penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag.selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

(UIN)  Raden Intan Lampung. 

2. Prof.Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Isalm Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap 

terhadap kesulitan- kesulitan mahasiswa. 

3. Bapak Drs. Amirrudin M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), terima kasih kepada bapak telah diberikan kesabaran dalam membina 

mahasiswa khususnya jurusan MPI. 

4. Bapak Drs. H. Septuri, M.Ag, dan Dr. Oki Dermawan,M.Pd masing-masing selaku 

pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. 

5. Bapak Muhammad Dedi Kurniawan selaku kepala Madrasah  Tsanawiyah (MTS) 

An-Nuur GUPII Mojopahit Punggur Lampung Tengah, yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian di Madrasah yang beliau pimpin.  
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6. Bapak-Ibu Dewan Guru Madrasah  Tsanawiyah (MTS) An-Nuur GUPII Mojopahit 

Punggur Lampung Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

wawancara dan mengisi angket dalam pembuatan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat Seperjuangan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2012 

Khususnya kelas A dan lain-lainnnya. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian/tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal itu, tidak lain disebabkan karena keterbatasaan kemampuan dan waktu yang penulis 

miliki. Untuk itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran 

guna melengkapi tulisan ini. 

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (penelitian) ini dapat menjadi 

sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis 

khususnya mampu membaca pada umumnya. 

Bandar Lampung, 4 Juli 2018 
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