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KATA  PENGANTAR 

 

 

 Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hanya kepada-Nyalah Kita 

meminta baik urusan dunia maupun agama yang telah menciptakan manusia 

dalam bentuk  paling sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada junjungan kita sekaligus kekasih kita, Rasulullah Muhammad SAW, 

keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkn 

sunnahnya sampai di hari kelak. Amma ba’du. 

 Penulisan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan 

dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam 

kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Dr. H. Abdul Mufid, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus. 

2. Dr. Saekhan Muchith, M.Pd, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus. 

3. Dr. Adri Efferi, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus dan dosen pembimbing I dalam penyusunan tesis ini. 

4. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag. M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

5. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Pd, selaku pembimbing II dalam penyusunan 

tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu Pimpinan / Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus beserta  staf - stafnya. 

7. Mas’udi, S.Fil.MA, selaku kepala  Perpustakaan STAIN Kudus  

8. Hj. Azizah, MM, selaku kepala Perpustakaan Pascasarjana STAIN Kudus 
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9.  Orang tuaku yang senantiasa bersabar memberikan do’a dan doronga terhadap 

penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

10. Istri dan anak – anakku tercinta yang senantiasa bersabar memberikan do’a 

dan dorongan serta semangat terhadap penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

11. Kawan-kawan Kelas D Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan 

masukan dalam rangka penulisan tesis ini.  

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama dan perannya 

yang telah membantu selesainya penulisan tesis ini. 

    Penulis menyadari bahwa tesis yang ditulis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, penulis berharap suatu saat nanti ada kawan-kawan yang 

menyempurnakan tesis ini karena waktu terus berjalan dan ilmu pengetahuan terus 

berkembang, namun harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun khususnya dan pembaca umumnya. 

 

                

 

 

Kudus, 23 Juni 2015 

                                                                      Penulis, 

 

 

 

Nur Rofiq 

 

 


