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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Rohmatul Azkha, NIM 1510110232 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, 16 Oktober 2019 

Yang Menyatak 

Rohmatul Azkha 

NIM. 1510110232 
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MOTTO 

َسهُ  فَ َقدُ  َعَرفَُ رَبَّهُ        َمنُ  َعَرفَُ نَ ف 

 “Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah 

mengenal tuhannya” 
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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 Tumari dan ibu 

Jamiasih yang selalu mendoakan demi terselesaikannya 

tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.dan Ibu Rochanah, 

M.Pd.I 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 MA NU Tamrinut Thullab 

Undaan Lor Kudus yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

5. Kepada sahabat 4 serangkai Agus MS (Jengklong), M. 

Nur Habibi, Al-Ghozali yang senantiasa menemani dan 

selalu memberi dukungan dan semangat. Bapak, Ibu, 

Adik serta seluruh keluarga besar yang senantiasa 

mencurahkan do’a dan dukungannya sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Keluarga besar PAI F 2015 yang menemani dari awal 

hingga akhir kuliah, seluruh keluarga PPL MA NU 

Miftahul Falah yang selalu memberikan keceriaan 

selama melaksanakan PPL dan seluruh keluarga KKN 

MA NU Tamrinut Thullab yang telah memberikan 

pengalaman hidup, 

7. 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 
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diberikan akan mendapat balasan oleh sang Maha Pemberi 

nikmat Allah SWT, Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Alhamdulillah wasyukurulillah, 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 Teknik 

Supervisi Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Guru di MA NUT Tamrinut Thullab Undaan Lor 

Kudus”, 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 

senantiasa kita tunggu-tunggu syafa’atnya di yaumul qiyamah . 

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. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi dan Rochanah, M.Pd.I, 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 
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6. Drs. H.A. Kadar Syafiq, selaku Kepala MA NU Tamrinut 

Thullab Undaan Lor Kudus yang telah memberikan izin 

dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Madrasah 

7. Segenap guru MA NU Tamrinut Thullab Undaan Lor 

Kudus yang telah membantu dan memberikan pelayanan 

dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan 

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, 16 Oktober 2019  

Penulis 
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