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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Bambang Sumaryono, S.Pd.I; 

NIM : MP-16044; 

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam; 

Judul 

Tesis 

: Pengaruh Kepemimpinan Demokratik 

Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

Guru Terhadap Kinerja Guru SMA/SMK 

Muhammadiyah Kabupaten Pati Tahun 

2018; 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam tesis ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari 

karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Kudus,   Mei 2020 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

 

 

Bambang Sumaryono, S.Pd.I 

NIM. MP-16044 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya 

sederhana ini kepada: 

 Ayah, ibu dan keluargaku tercinta yang telah mendidik 

dan mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh 

ketulusan, kesabaran serta selalu membasahi bibir 

mereka dengan untaian do’a. Semoga kebahagaiaan dan 

kedamaian selalu menyertai keduanya…. 

 Istri tercinta Indriyani Fitriyaningsih, ananda Ahmad 

Hafidz Yusuf Al Amin, ananda Muhammad Arsad Al 

Hakim, ayahanda Sudiman dan bapak Sunarso yang 

selalu membantu memotivasi saya dalam mengerjakan 

tesis ini ... 

 Buat orang-orang yang memberikanku bantuan dan 

semangat untuk menyelesaikan tesis ini… 

“Semoga semua pengorbanan yang telah mereka lakukan, 

diberkahi dan diridlai oleh Allah yang maha pengasih, Amin” 
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MOTTO: 

 

ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 
 َكِثريًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah 

dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Q.S. Al 

Ahzab : 21)
1
 

 

  

                                                             
1
 QS. Al Ahzab: 21, Al Qur’an dan Terjemah (Yayasan 

Penyelenggaraan Penterjemah/ Penafsir Al Qur’an : Jakarta). 
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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama tiada ungkapan yang paling tepat 

mengawali pengantar ini selain rasa syukur kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan tesis dengan judul: “Pengaruh Kepemimpinan 

Demokratik Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

Terhadap Kinerja Guru SMA/SMK Muhammadiyah 

Kabupaten Pati Tahun 2018” ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana (S.2) pada 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kudus. 

Tidak lupa lantunan shalawat serta salam tercurah 

kepada Rasulullah Muhammad SAW yaitu Rasul pilihan 

yang tercipta paling sempurna di jagad raya. Semoga di hari 

kiamat nanti  mendapatkan syafaatnya. Dalam penyusunan 

tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini 

dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag selaku ketua IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga tesis ini dapat 

penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si selaku Direktur 

Pasca Sarjana IAIN Kudus yang telah memberikan 

bimbingan dan persetujuan tentang penulisan tesis ini. 

3. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. dan Dr. M. Nur Ghufron, 

S.Ag., M.Si selaku pembimbing tesis yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Para dosen dan staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

6. Kepala SMA/SMK Muhammadiyah se Kab. Pati yang 

telah memberikan ijin dan pelayanan dalam penelitian 

dalam rangka penyusunan tesis. 
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7. Seluruh guru, karyawan dan staff SMA/SMK 

Muhammadiyah se Kab. Pati yang telah banyak 

membantu penulis dalam rangka penyusunan tesis. 

8. Untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini khususnya buat angkatan 

ke 6 program pasca sarjana MPI IAIN Kudus yang 

tercinta.  

Kepada mereka semua penulis menghaturkan terima 

kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Melalui intraksi dan  komunikasi dengan mereka semua 

secara tidak langsung penulis telah belajar akan pentingnya 

kehadiran orang lain dalam hidup yang lebih bermakna, 

sehingga memacu penulis untuk bisa hidup bermanfaat bagi 

orang lain. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya.  

 

Kudus,    Mei 2020 

Penulis, 

 

 

Bambang Sumaryono, S.Pd.I 

NIM. MP-16044 

 

 


