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MOTTO 

 

المحافظة على القديم الصالح واألخذ 

 بالجديد األصلح
“Mempertahankan konsep lama yang baik, dan mengambil 

konsep baru yang lebih baik”.
1

 

 

 

                                                             
1
 Said Aqil Siradj, Ahlussunnah wal jama’ah: sebuah kritik historis (Tangerang: Pustaka 

Cendekiamuda, 2008), 9. 
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1. Ibu saya dan Bapak saya  selaku orang tua yang membiayai dan 
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2. Istri dan anakku tercinta yang selalu menyemangati dalam keadaan 

apapun dan dimanpun. 

3. Teman-teman angkatan 2018 seperjuangan yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi dalam penelitian ini. 
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syafa’atnya  
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(PRIMA) Kajen Margoyoso Pati”. 

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag. selaku Ketua IAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan tesis ini. 
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Dr. Abdul Mutholib, S. Ag., M. Pd., Dosen Pembimbing II penulisan 

tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Anisa Listiana, M. Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus beserta 

seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang telah diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Segenap Dosen IAIN Kudus, yang telah membekali berbagai ilmu 

pengetahuan,pengalaman serta motivasi belajar dalam penyelesaian 

studi. 

7. Birhad. S.Hi., M. Pd., selaku kepala Madrasah MA Al Hikmah 

Margoyoso Pati, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

mengadakan penelitian di lembaga pendidikan yang beliau pimpin 

sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. 

8. Bapak Ulin Nuha, S. Pd,. selaku Waka Kurikulum MA Al Hikmah 

Margoyoso Pati yang telah memberikan arahan dan bantuannya dalam 

penulisan tesis ini. 
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memberikan arahan dan bantuannya dalam penulisan tesis ini. 
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10. Staf dan karyawan MA Al Hikmah Margoyoso Pati, yang telah 

membantu dan memberikan pelayanan dalam pengumpulan data 

sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. 

11. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang tak bosan-bosannya 

memberikan doa serta dukungan  baik moril dan materiildan spirituil 

sehingga tesis ini dapat terealisasikan. 

12. Bapak dan ibu saya yang selalu memberikan dukungan secara spiritual 

dan financial sehingga saya mampu melakukan penelitian tugas akhir 

ini. 

13. Semua teman-teman angkatan 2018 satu kelas yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dalam penelitian ini. 

14. Teman-teman SMK Kesuma margoyoso Pati yang selalu membrikan 

dukungan dan semngat dalam penelitian ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutakan satu persatu yang telah 

meberikan warna dalam menempuh study di kampus dan pihak-pihak 

yang membantu menyelesaikan tugas akhir. 

16. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan baik fisik maupun psikis, sejak mulai dari 

pelaksanaan hingga selesai penyusunan tesis ini. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan, 

penulis hanya mampu membalas dengan memanjat doa kehadirat Allah 

SWT semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin. 

Akhirnya penulis menyadari “Tiada gading yang tak retak”, maka 
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