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PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara : 

Nama : Inayatul Ulya 
NIM : 1510110144 
Fakultas : Tarbiyah 
Prodi : Pendidikan Agama Islam 
Judul : “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Kinerja Guru terhadap Hasil Belajar Siswa di MA 
Nahdlatul Muslimin Desa Undaan Kidul Undaan 
Kudus Tahun 2019” 

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing 
sejak 13 November 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dan disetujui 
untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah. 
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Inayatul Ulya 
NIM 1510110144 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. 
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MOTTO 

                      

                     

                      

                     

  

 “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah 
telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: 

“Bagaimana Thalut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi 
kekayaan yang cukup banyak?”. Nabi mereka berkata: "Sesungguhnya 
Allah telah memilihnya menjadi  rajamu dan menganugerahinya ilmu 
yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-
Nya lagi Maha Mengetahui.”  

-Q.S. Al Baqarah: 247- 

 

“Segala kekuatan negatif yang ada di masyarakat bisa ditaklukkan 
dengan lemah lembut dan penuh sopan santun, merendah dan 

bijaksana.”  

-Dr. Soetomo- 
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Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa 
Karya sederhana ini untuk: 

 
Bapak dan Mamak tercinta, 

Adikku yang tersayang, 
Almamater IAIN Kudus, 

Teman-teman seperjuangan saya PAI-D ‘15 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 
Kinerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa di MA Nahdlatul Muslimin 
Desa Undaan Kidul Undaan Kudus Tahun 2019”. Salawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, 
sebagai uswatun hasanah yang telah membebaskan manusia dari 
kejahiliyahan yang membelenggu umat. Tugas akhir skripsi ini dapat 
diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. 
Pada kesempatan ini denga ketulusan hati yang paling dalam, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus. 
2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus, sekaligus dosen pembimbing yang telah 
bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Puspo Nugroho, M.Pd.I., selaku asisten doses pembimbing 
skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan 
pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I., selaku ketua program studi 
Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku ketua Perpustakaan IAIN Kudus 
yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 
diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

6. Para dosen dan staff  pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 
membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. H. Tamam, M.Pd.I., selaku kepala MA Nahdlatul 
Muslimin Undaan Kidul Undaan Kudus yang telah memberikan 
izin penelitian dalam penyusunan skripsi di lembaga yang beliau 
pimpin. 

8. Bapak Zubaedi, S.Pd.I serta seluruh siswa-siswi kelas XII MA 
Nahdlatul Muslimin Undaan Kidul Undaan Kudus yang telah 
menyempatkan waktunya untuk penulis dalam melakukan 
penelitian. 
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9. Bapak dan Mamakku tercinta. Bapak Doni Saidun dan Ibu Sri 
Kanah, serta adikku tersayang, Fara Fadhilla Sa’id. 
Terimakasih atas do’a, cinta dan pengorbanan kalian yang tak 
pernah ada habisnya, sehingga dapat mengantarkanku sampai 
pada titik ini.  

10. Teman-teman kelas D-PAI yang senantiasa menemaniku serta 
mengisi hari-hariku dengan canda tawa kalian yang tak akan 
pernah kulupakan. 

11. Sahabat-sahabatku tercinta (Siti Chusnul Khotimah, Maydiah 
Mutia, dan Sri Pujiatun) . Terimakasih atas do’a dan dukungan 
yang tulus dari kalian.  

12. Teman-teman seperjuangan PPL di MTs. Nurul Ulum Jekulo 
Kudus yang selalu kompak dan solid. 

13. Teman-teman seperjuangan KKN di MA Modern Dalaailul 
Khoirot Mejobo Kudus yang selalu menyemangatiku dan 
memotivasiku. 

14. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan 
skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
Semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di 

atas menjadi amalan yang mendapat balasan dari Allah SWT dan tugas 
akhir skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak 
lain yang membutuhkan.  

Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarakatuh 
 
 

 
Kudus, 11 Juni 2020 
Penulis 
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