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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum WR.WB 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah yang penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penelitian 

ilmiah dan menyusun tesis yang berjudul “Membangun Brand Image 

Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Sekolah  Di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin”. 

Adapun maksud dari penyusunan karya tulis ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar pasca sarjana Magister 

Manajemen Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis mendapat bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini ucapan 

terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada : 

1. Bapak  Dr. Muhammad Samsudin, M.Pd selaku ketua program Magister 

Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah menerima 

saya sebagai mahasiswa  Magister Manajemen Studi Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Muhammad Anis, M.A selaku dosen pembimbing, yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 

3. Bapak Dr. Suyadi, M.Pd.I selaku dosen pembimbing, yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 



ix 

 

4. Seluruh   Dosen   dan   staf   pengajar   yang   telah   membagikan   

ilmunya sehingga   menambah   wawasan   penulis   dan   menjadi   

pedoman   pada penulisan ini. 

5. Seluruh staf dan karyawan dilingkungan  Magister Manajemen Studi Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

6. Bapak Drs. H. Tamsir, M.Pd Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah menjadi responden 

pada penelitian ini. 

7. Bapak   Agus Suroyo, M.Pd.I   Kepala SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin   yang   telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

8. Bapak dan  Ibu guru, wali siswa  SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin  

yang  telah menjadi responden pada penelitian ini. 

9. Istriku tercinta Dwi Suryaningtyas, S.Pd.I dan putra-putriku tersayang 

M.Nadhif Al-Baihaqi, Ainayya Fathiyyaturahma yang   selalu memberikan 

dukungan dan dorongan pada penulis. 

10. Keluarga besar SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin yang selalu 

memberikan semangat dan dorongannya. 

11. Semua    rekan-rekan    seperjuangan   yang    telah    banyak    

memberikan bantuannya  baik  langsung  maupu  tidak  lansung. 

Semoga  semua  bantuan  dan kebaikan  dibalas  oleh  Allah  SWT  

dengan  balasan yang   berlipat   ganda   Amin. Adapun karena terbatasnya   

pengetahuan   serta kemampuan  yang  dimiliki,  penulis  menyadari  bahwa  



x 

 

dalam  penyusunan  karya tulis  ini  masih  jauh  dari  sempurna  dan  masih  

terdapat  kekurangan  dan  kesalahan baik  dalam  penyusunan  kata,  

penulisan,  maupun  isi  serta  pembahasannya.  Untuk itu  saran  dan  kritik  

yang  bersifat  membangun  sangat  penulis harapkan  demi perbaikan 

penyusunan karya tulis lain di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya, dan umumnya bagi para pembaca. 

Wassalamu’alaikum WR. WB 

                                                                                    Wonosari, September 2018 

 

                                                                                                  Penulis 

 

  


