
KATA PENGANTAR 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
 وعلى اله و صحبه امجعني. اما بعد.

Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah SWT. 

yang telah memberikan hidayah dan taufik serta inayah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah tesis yang 

berjudul “Kinerja dan kepuasan kerja tenaga kependidikan 

di lingkuang IAIN Antasari Banjarmasin” Penulis tak lupa 

pula menghaturkan salawat dan salam kepada seorang 

Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi 

Muhammad saw. dan kepada keluarganya, serta kepada 

para sahabat semuanya.  

Penelitian ini memberikan informasi tentang 

gambaran Kinerja dan kepuasan kerja tenaga kependidikan 

di lingkuang IAIN Antasari Banjarmasin 

Dalam penelitian ini kami banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan 

ini peneliti menyampaikan ucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. selaku 

Rektor IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 

memberikan persetujuan atas penelitian ini. 

2. Bapak Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd selaku ketua 

LP2M IAIN Antasari Banjarmasin dan seluruh staf 



yang telah banyak memberikan kemudahan dalam 

penelitian ini. 

3. Nara sumber dan peserta seminar proposal 

penelitian, yang banyak memberikan masukan  

Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-

dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu yang turut serta memberikan 

bantuan dalam menyelesaian penelitian ini.  

Akhirnya, penulis berdo’a semoga amal baik dan 

segala bantuan yang telah diberikan tersebut, akan 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah 

Swt. Amin. 
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SAMBUTAN 

KETUA LP2M IAIN ANTASARI BANJARMASIN 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt  atas 

limpahan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua. 

Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas 

dipulikasikannya hasil penelitian kepada saudara      Drs. 

H, Haderani, M.Pd.I, Dra. Nida Mufidah, M.Pd., Drs. H. 

Abdul Manaf, M.Pd. yang berjudul Kinerja dan kepuasan 

kerja tenaga kependidikan di lingkuang IAIN Antasari 

Banjarmasin 

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan 

dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2015. 

Sesuai dengan fungsinya, LP2M IAIN Antasari 

Banjarmasin terus melakukan pengkajian dan 

pengembangan melalui serangkai riset terhadap masalah-

masalah pendidikan, sosial budaya dan keberagamaan 

masyarakat, guna menemukan konsep-konsep dan teori-

teori aplikatif untuk pengembangan pendidikan, sosial 

budaya dan keberagamaan masyarakat. 

Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika IAIN 

Antasari, sebagaimana visi misi IAIN Antasari untuk 



menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman 

multidisipliner yang unggul dan berkarakter. 

Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi 

ini dapat diketahui oleh berbagai pihak yang relevan, agar 

karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga 

dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat 

Kalimantan selatan, tetapi juga bangsa Indonesia. 
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Ketua LP2M IAIN Antasari  
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 Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd 

NIP.19551030 198303 1 002 
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