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MOTTO 
 

Berusahalah lebih keras, bukan untuk meraih  

kesuksesan, tapi agar anda lebih dihargai
1
 

 

 

  

                                                           
1 Kata bijak Albert Enstein dalam buku  Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru 

Profesional, (Jakarta: AMP Press Al Mawardi Prima, 2016), 189. 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada-Nya, ku 

persembahkan karya ini kepada: 

1. Tuhan Semesta Alam Allah SWT 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta 

kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana 

ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam Selalu terlimpahkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW. 

2. Inspirasiku  
Sebagai tanda cinta dan kasihku, ku persembahkan karya kecil ini 

buatmu suamiku mas Sukis dan buah hatiku dek Afkar. Terima 

kasih atas dukungan dan perhatiantiannya selama ini kalian adalah 

inspirasiku, penyemangatku dan motivasiku. 

3. Orang tuaku (Bapak dan Ibu) 
Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada 

terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak 

yang telah merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh 

cinta dan kasih sayang yang tiada mungkin dapat kubalas. Terima 

kasih atas do’a-do’amu yang selalu mengiringi setiap langkahku. 

4. Adikku 
Terimakasih teman kecilku, sudah mewarnai hari-hariku dengan 

kejailanmu dan juga dukunganmu untukku. 

5. MI NU Mawaqi’ul Ulum 
MI NU Mawaqiul Ulum Medini Undaan Kudus sebagai lembaga 

pendukung penelitian saya. Terima kasih banyak telah membantu 

memberikan data-data yang saya perlukan dan telah mendukung 

penyelesaian karya ini. 

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhirku 
Ibu Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi 

saya. Terima kasih banyak ibu sudah membantu membimbing dan 

mengajari saya. Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran 

dari ibu selama bimbingan. 

7. Teman-teman pgmi-E 2015 
Untuk teman-temanku PGMI-E angkatan 2015, terimakasih untuk 

selama ini atas kebersamaannya canda tawanya, sudah belajar dan 

berjuang bersama hingga sampai semester akhir.  

8. Sahabat  
Terimakasih untuk sahabat-sahabatku atas dukungan yang kalian 

berikan selama ini, Semoga talisilaturrahim diantara kita selalu 

terjaga dan Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan. 

“AYNISNAFANIDA” dan Zubdatul M.  
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq, hidayahNya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan karya  ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan 

keharibaan beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 

dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyyah ini. Akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan 

Kompetensi Personal dan Kompetensi Profesional Guru di MI NU 

Mawaqi’ul Ulum Medini Undaan Kudus Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 

Penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari 

bebagai pihak, sehingga penulisan karya tulis ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H  Mundakir, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

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

Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag., M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi 

PGMI IAIN Kudus. 

4. Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I  selaku pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

6. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang membekali 

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Malihan, S.Pd.I selaku Kepala MI NU Mawaqi’ul Ulum Medini 

Undaan Kudus yang telah memberikan izin demi terselesaikannya 

penelitian ini. 

8. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan  MI NU Mawaqi’ul 

Ulum Medini Undaan Kudus yang telah bersedia memberikan 

informasi demi terselesaikannya penelitian ini . 

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung 

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Atas segala jasa dan bantuan beliau diatas, penulis tiada 

mampu untuk membalasnya kecuali hanya berharap dan berdoa kepada 

Allah SWT semoga mendapat balasan yang berlipat ganda. Dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu demi 

perbaikan dan kesempurnaan, selanjutnya penulis mengharapkan kritik 
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dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada 

umumnya. 

  

Kudus, 29 November 2019 

Penulis, 
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