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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Khusna Maghfiroh 

NIM 1510110129 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan 

dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi 

ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 24 Mei 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Khusna Maghfiroh 

NIM. 1510110129 
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MOTTO 

 

 

َوَمه َجاهََد فَإِوََّما يَُجاِهُد لِىَْفِسِهم 
قلى

َ لََغىِيٌّ َعِه اْلَعالَِميهَ   إِنَّ َّللاَّ  
 

“Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semsta alam.” 

(Qs Al-Ankabut ayat: 6)
1
 

 

                                                             
1
 Alquran, al-Ankabut ayat 6, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: 

Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit CV Jumanatul „Ali-Art (J-

Art), 2005), 397. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, keberhasilan ini tidak dapat 

dicapai tanpa perjuangan, usaha dan do‟a. Sehingga penulis dengan tulus 

mempersembahkan karya ini kepada: 

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Gumono dan ibu Yuliati yang selalu 

mendoakan demi terselesaikannya tugas akhir ini 

2. Bapak H. Mohammad Dzofir, M.Ag dan Ibu Anisah Setyaningrum, M.Pd 

selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Asisten Dosen Pembimbing 

Skripsi yang selalu berkenan meluangkan waktunya untuk senantiasa 

memberikan bimbingan skripsi. 

3. Segenap dosen IAIN Kudus yang telah memberikan ilmu kepada saya 

sehingga saya sampai pada titik ini 

4. Kepada Kepala dan guru MTs NU Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo 

Kudus yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses 

penyusunan skripsi ini 

5. Segenap teman dan kakak tingkat yang selalu memberikan nasehat, 

motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga bantuan, 

motivasi, dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat balasan oleh sang 

Maha Pemberi nikmat Allah SWT, Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Alhamdulillah wasyukurlillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada 

kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul 

“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah 

Terhadap Kinerja Guru di MTs NU Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun 

Ajaran 2018/2019”, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman 

kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan semoga terlimpah pula 

pada keluarga, sahabat, dan tabi‟in. 

Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan beberapa pihak yang 

telah membantu dengan niat tulus ikhlas, maka kiranya tiada kata yang dapat 

penulis sampaikan sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dengan 

berbekal ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus 

3. H. Mohammad Dzofir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan 

Anisah Setyaningrum, M.Pd, selaku Asisten Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk melakukan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh 

petugas perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

5. Segenap Dosen dan Staf IAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

6. Agus Salim, S.Pd, selaku Kepala MTs NU Miftahul Huda Bulung Kulon 

Jekulo Kudus yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk 

melakukan penelitian di Madrasah 

7. Segenap guru MTs NU Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo Kudus yang 

telah membantu dan memberikan pelayanan dalam pengumpulan data 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan 

8. Bapak, Ibu, Adik serta seluruh keluarga besar yang senantiasa 

mencurahkan do‟a dan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

9. Teruntuk teman yang selalu menemani dari awal pembuatan skripsi 

hingga akhir dan kakak terbaikku, terimakasih atas nasehat, motivasi, dan 

dukungan kalian 

10. Keluarga besar PALWA “51” yang telah mengajarkan arti kehidupan dan 

kekeluargaan 
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11. Keluarga besar PAI D 2015 yang menemani selama perkuliahan, seluruh 

keluarga PPL MA NU Nurul Ulum yang selalu memberikan keceriaan 

selama melaksanakan PPL dan seluruh keluarga KKN MTs Sabilul 

Muttaqin yang telah memberikan pengalaman hidup 

12. Dan segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan warna dari awal hingga akhir perkuliahan serta pihak 

lain yang membantu menyelesaikan tugas akhir ini 

 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan 

penulis hanya mampu membalas denan memohon do‟a kepada Allah SWT 

semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Aamiin... 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, sehingga kritik dan saran sangat 

penulis harapkan. Penulis hanya dapat meminta maaf atas segala kesalahan 

dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat baik bagi penulis sendiri pada khususnya, bagi kita semua dan 

segenap para pembaca pada umumnya. 

 

 

Kudus, 24 Mei 2019 

Penulis 

 

 

 

 

Khusna Maghfiroh 

NIM. 1510110129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




