
ANALISIS KEMAMPUAN GURU PAI
DAN BUDI PEKERTI DALAM MELAKSANAKAN

PROGRAM PENGAJARAN KURIKULUM 2013 SMP
DI KABUPATEN KUDUS

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister (S.2)

Dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Oleh :

SURYONO
NIM. MP-13115

PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

2016



ii

ANALISIS KEMAMPUAN GURU PAI
DAN BUDI PEKERTI DALAM MELAKSANAKAN

PROGRAM PENGAJARAN KURIKULUM 2013 SMP
DI KABUPATEN KUDUS

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister (S.2)

Dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Oleh :

SURYONO
NIM. MP-13115

PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

2016





iv

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan

dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya tesis ini dapat selesai dengan baik.

Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan

terima kasih saya  kepada  semua keluarga, Istriku (Ulfah Inayati S.Sos) dan anak-

anakku (Rizka Auliyana N., Nailil Fitria L. Amira Fadliana N.), yang telah

memberikan dukungan do’a dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesanku

terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, dan semoga tesis ini

dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang

akan datang, Amien.
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MOTTO

 Dan hendaklah di antara kamu ada se-golongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mung-
kar) Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imron : 104)
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mengikuti Sunnah-sunnah beliau. Penyusunan tesis ini merupakan studi tentang

Analisis Kemampuan Guru PAI dan Budi Pekerti dalam Melaksanakan

Manajemen Program Pengajaran Kurikulum 2013 SMP di Kabupaten Kudus.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai fihak. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa

terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus.

2. Dr. Adri Efferi, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana STAIN Kudus yang
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Studi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Kudus.

4. Dr. H. Abdul Karim,M.Pd., selaku pembimbing I dan bapak Dr. Agus

Retnanto,M.Pd., selaku pembimbing II yang senantiasa dengan

kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang telah diperlukan dalam

penyusunan tesis ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam STAIN Kudus.

7. Drs. Joko Susilo selaku kepala Disdikpora Kabupaten Kudus yang telah

memberi ijin penelitian di SMP Kabupaten Kudus yang menerapkan

kurikulum 2013

8. Drs. Suhartono., selaku Kepala SMP 2 Jati Kudus yang telah memberikan ijin

belajar serta senantiasa memberi mendukungan, semangat dan do’anya untuk

keberhasilan studiku.
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9. Drs. Achsan Noor selaku kepala SMP 1 Kudus yang memberikan dukungan

dan ijin penelitian untuk keberhasilan studi

10. Sujarwo, S.Pd.M.Or selaku kepala SMP 2 Kudus yang memberikan dukungan

dan ijin penelitian untuk keberhasilan studi

11. Yuniarto, S.Pd selaku kepala SMP 3 Kudus yang memberikan dukungan dan

ijin penelitian untuk keberhasilan studi

12. Damiri, S.Pd,M.Pd selaku kepala SMP 1 Kaliwungu yang memberikan

dukungan dan ijin penelitian untuk keberhasilan studi

13. Drs. Muh. Faris selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kudus yang

memberikan dukungan dan ijin penelitian untuk keberhasilan studi

14. Semua bapak/ ibu guru PAI dan Budi Pekerti di SMP yang menerapkan

kurikulum 2013 yang juga telah memberikan dukungan dan membantu

penelitian untuk keberhasilan studi

15. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam

STAIN Kudus dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu

dalam penelitian ini;

Akhirnya, tesis ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca dengan

harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan

perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT., Amin.

Kudus, Agustus 2016

Penulis,
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NIM. MP-13115


