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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh  

selain apa yang telah diusahakannya”, 

(Q.S An-Najm: 39) 
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PERSEMBAHAN 

 

 
Alhamdulillahhirobbilalamin…. 

Tidak henti-hentinya aku mengucapkan syukur kepada-Mu ya 

Rabb… 

Segala rahmat dan kesehatan yang engkau berikan,  

sehingga aku sampai pada titik ini. 

Shalawat serta salam tak lupa kucurahkan kepada junjunganku 

Rasulullah SAW, 

Sang pembawa perubahan zaman yang penuh dengan ilmu,  

dan para sahabat yang mulia… 

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang 

senantiasa ada disaat suka maupun duka,  

yang selalu memanjatkan do’a untuk putrimu tercinta di setiap 

sujudmu,  

selalu memberikan semangat dan motivasi,  

kuucapkan terimakasi bapak dan ibu.… 

 Semoga karya kecil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi 

kebanggaan bagi keluargaku serta bermanfaat bagi orang lain. 

Amiin… 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translit erasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan 

tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf lain: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 sa ś ث
es (dengan titik di 

atas) 

 jim j Je ج

 ha  h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

  dal  d de د

 dzal z Zet ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin  s Es س

 syin sy es dan ye ش

 shad  sh es dan ha ص

 dhad dh  de dan ha ض

 tha th te dan ha ط

 zhaa zh Zet dan hà ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 ghain gh Ge dan ha غ

 fa f  Ef ف

 qaf q  Ki ق

 kaf k  Ka ك

  lam  l el ل

 min  m Em م
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  nun  n en ن

  waw w  we و

  ha  h  ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

  ya y  ye ي
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KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul 

“Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Perilaku Guru terhadap Prestasi 

Belajar  Siswa di SMP NU Putri Nawa Kartika Kudus” ini disusun 

sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Magister dari pascasarjana IAIN Kudus. 

Dalam menyususn tesis ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyususnan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui penulisan tesis ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., sebagai Direktur 

Pascasarjana IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penulisan tesis ini dan juga sebagai dosen pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyususnan tesis 

ini. 

3. Dr. Sulthon, S.Pd., M.Ag., sebagai dosen pembimbing II yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan tentang penulisan tesis 

ini. 

4. Dr. Fifi Nofiaturrohmah, M.Pd.I, selaku ketua Program Setudi 

Manajemen Pendidikan Islam yang telah benyak memberikan 

motivasi dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

5. Seluruh dosen Manajemen Pendidikan Agama Islam Program 

Pascasarjana IAIN Kudus yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan administrasi sehingga melancarkan 

penulis dalam melaksanakan tugas, baik selama perkuliahan 

maupun sampai tugas akhir penulisan tesis ini. 

6. Anisa Listiana, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin pelayanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

7. M. Misbahus Surur, S.H.I. selaku kepala sekolah SMP NU 

Putri Nawa Kartika Kudus yang telah membantu dan 
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mendukung pelaksanaan penelitian dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

8. Staf Tata Usaha di SMP NU Putri Nawa Kartika Kudus, yang 

telah membantu dan memberikan pelayanan dalam 

pengumpulan data sehingga penulisan tesis ini dapata 

terselesaikan.  

9. Kepada para siswa SMP NU Putri Nawa Kartika yang telah 

meluangkan waktu untuk mengisi angket sehingga penulisan 

tesis ini berjalan dengan baik. 

10. Bapak dan ibu tercinta yang telah mendo’akan dan mendukung 

jalanya perjuanganku dalam menuntut ilmu, sehingga 

terselesaikan tugas akhir studiku ini. 

11. Umi Munadliroh, yang telah memberikan do’a dan panutan 

hidup penulis sehingga membuat penulis semangat dalam 

mengerjakan tesis ini 

12. Kakak dan adiku yang telah memberikan do’a dan semangatnya 

sehingg memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini 

13. Nathijatul Fuadah dan Dzawil Uliyana, yang selalu menemani 

disetiap langkah dari awal hingga akhir, memberikan semangat 

dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini  

14. Ana Khoirun Nisa’, Inarotul Ulya, Lina Muzayyana, Septiani 

L.Q, yang sudah menemani penulis dan mau dijadikan tempat 

berkeluh kesah sehingga terselesaikan tesis ini. 

15. Teman-teman MPI-D 2017 yang senantiasa menjadi teman 

sharing penulis dalam menyelesaikan tesis ini 

16. Segenap keluarga besar penulis yang telah membantu, baik 

moril maupun materil dalam penyusunan tesis ini. Dan semua 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan, tiada yang bisa penulis berikan kecuali do’a, semoga 

amal kebaikan Bapak, Ibu, dan sahabat semua sekalian mendapat 

balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiin. Seiring do’a 

dan ucapan terimakasih, penulis mengharap kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan tesis ini. Penulis menyadari 

bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti 

yang sebenarnya. Akhir kata penulis berdo’a semoga tulisan yang 

amat sederhana bermanfaat bagi semua . amiin ya robbal ‘alamin. 
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