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MOTTO 
 

“Jangan ragu untuk menjadi orang baik. Tidak ada orang baik yang rugi 

di kemudian hari”  
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PERSEMBAHAN 
  

Bismillah Arrahman Arrahim 

Puji syukur kehadirat-Mu ya Rabb Maha Pengasih dan Penyayang. 

Dengan kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT dan sebagai insan 

akademisi yang doberikan kekuatan untuk perjuangan, air mata, dan 

kerja keras kupersembahkan karya sederhanaku kepada : 

1. Bapak Sabar dan Ibu Kasti tercinta, yang senantiasa mendo’akan 

dan memberikan kasih sayang tiada henti.  

2. Trimakasih untuk ke 8 kakakku yang selalu mensyuportku. 

3. Almamater Institute Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Untuk para dosen IAIN Kudus yang selama ini memberikan banyak 

pelajaran kepadaku dari aku yang lugu sampai mendapat gelar S1. 

5. Untuk dosen pembimbingku (H. Husni Mubarok, M. Pd.I) yang 

selalu sabar membimbing dan mengarahkanku dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga saya 

ucapkan.  

6. MI NU Nurul Huda yang telah memberi izin penelitian dan 

memberi pengarahan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Teman- Teman PGMI-B 2016 yang selalu memberi warna, 

kebersamaan, kekompakan dan keluarga yang indah dalam 

hidupku.  

8. Teruntuk teman terbaikku Diah Tara Dewi,S.Pd.. 

9. Teruntuk sahabat-sahabat, teman-teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu. 
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

taufiq, inayah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Peran Kepala Madrasah Sebagai Motivator 

dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MI NU 

Nurul Huda Kaliwungu Kudus”. Dan shalawat serta salam yang 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang inspirator umat 

Islam. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, 

penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak. 

Untuk itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan 

bimbingan dan persetujuan penulisan skripsi. 

3. H. Husni Mubarok,M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna 

memberi pengarahan dan bimbingan yang berkualitas dengan 

kedalaman ilmu yang beliau miliki. 

4. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

beserta segenap jajarannya yang telah memberikan ijin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 

membekali penulis berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang 

insyaAllah akan bermanfaat dalam kehidupan penulis khususnya 

dan orang lain pada umumnya. 

6. Kepala sekolah beserta selurh dewan guru serta staf dan pegawai 

MI NU Nurul Huda kaliwungu Kudus yang telah memberikan ijin, 

bimbingan dan bantuan yang luar biasa kepada penulis berupa 

informasi dan data terkait penyusunan skripsi ini. 

7. Ayah, Ibunda dan keluarga tercinta yang selalu memberikan 

semangat dan kasih sayag yang berlimpah, sehingga penulis 

mampu  menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  

8. Para guru-guruku yang telah memberikan Ilmunya, dari yang saya 

tidak tahu apapun menjadi tahu, Ilmu yang diberikan sangat 
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berguna untuk kehidupanku, Semoga Allah membalas semua jasa 

beliau-beliau. 

9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan PGMI-B 2016 yang 

selalu menemani, menyemangati dan memberikan motivasi selama 

proses penyusunan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis 

mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan semua pihak yang 

telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah 

SWT. 

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau tersebut di 

atas dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya. 

 

         Kudus, 08 Mei 2020 

     Penulis  
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