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MOTTO 

 

 َفَمن َكاَن يـَْرُجو لَِقاء َربِِّو فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 
beribadah kepada Tuhannya” 

(QS. Al-Kahfi : 110) 

 

 

نـَْيا فـََعَلْيِو بِاْلِعْلِم َو َمْن أَرَاَداآلِخَرِة فـََعَلْيِو بِاْلِعْلِم َو مَ  ْن أَرَاَد ُُهَا َمْن أَرَاَد الدُّ
 فـََعَلْيِو بِاْلِعْلمِ 

( الطرباين رواه)  
“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, 

dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan 
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan 

ilmu.” 
(HR. Thabrani) 

 

 
“Senjatamu untuk menakhlukkan dunia ini bukanlah harta, melainkan akal pikiran 

dan kejelian Anda” 
(Ahmad Fauzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

PERSEMBAHAN 

 
Syukur Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat serta salam 
kepada Sang Sayyidas Sadat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita 
nantikan syafaatnya di hari kiamat. 
Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Tesis ini kupersembahkan 
untuk Ibu Bapakku, Istriku (Novita Fauziyah) dan Putriku (Ihda Nawa 
Fauzia), Saudaraku-saudaraku, serta  Almamater Institut Agama Islam 
Negeri Kudus.  
Semoga cinta dan kasih sayang Allah SWT senantiasa melingkupi kalian  
dan cukuplah Allah SWT yang memberikan pahala terindah bagi kalian 
semua. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf 

Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

ARAB LATIN 

Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Cha ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal dh De dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sh Es dan ha ش

 Shad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dlat Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Tha ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Dha ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Ghain Gh Ge dan ha غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan 

Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal rangkap (  ,dilambangkan dengan gabungan huruf aw ( أَوْ 

misalnya:    al-yawm. 

b. Vokal rangkap (  ,dilambangkan dengan gabungan huruf ay ( أَيْ 

misalnya:     al-bayt. 

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 

dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, 

misalnya (  ْال فَاجَِحة =   -         ), ( م  .(       = قِي َمة ْ ) dan (       -   = ال ُعلُى 

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau 

tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( 
 .( ṭ yy b = طَيِّة) ,( saddun  = َسدْ  ) ,( ḥ dd n =َحدْ 

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf 

alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan 

huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, 

misalnya ( ال بَي ث = al-bayt ), ( ْالسَّمآء=   -       ). 

6.         b  ṭ   mati atau yang dibaca seperti ber-ḥ            n  

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 

sedangkan         b  ṭ   yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 

misalnya ( يَةُْال ِهالل  .(            y     -       atau    y    = ُرؤ 

7. Tanda apostrof (‟) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku 

untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُْيَة  = ُرؤ 

   y   ), ( فُقَهَاء =         ). 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam semesta, berkat 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan judul : 

“Pengaruh Sikap dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pengawas di 

Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati” 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan beliau 

baginda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 

kita dari kegelapan menuju terang benderangan. Tak lupa kami ucapakan 

terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan 

baik materil maupun spiritual terutama kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah merestui penelitian Tesis ini. 

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

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus sekaligus 

sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kesempatan 

dan kepercayaan serta kesabaran dalam membimbing untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

3. Ibu Dr. Fifi Nofiaturrahmah, M.Pd.I, Ketua Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus sekaligus sebagai Dosen 

pembimbing II yang telah memberikan dorongan, semangat, 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan 

tesis ini. 

4. Dr. Adri Efferi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan selama perjalanan 

akademik. 

5. Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Para Dosen/Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus yang telah berjasa atas informasi pengetahuan dan 

memberikan ilmunya kepada penulis. 

7. Bapak H. Imron, S.Ag., M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Pati yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk mengadakan penelitian kepada Pengawas di Lingkungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. 

8. Istriku (Novita Fauziyah) dan Putriku (Ihda Nawa Fauzia) tercinta, 

yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, mendukung dan 

memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis 

ini.  
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9. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses dalam 

penelitian Tesis ini. 

Dari semua itu penulis tidak dapat membalas dengan apa-apa 

kecuali hanya dapat berdo‟a semoga amal dan jasa yang baik mereka 

diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlimpah-

limpah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini 

jauh dari kesempurnaan, maka demi perbaikan selanjutnya kritik dan 

saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. 

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat 

bermanfa‟at bagi  penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Amin. 

Kudus, 7 November 2019 

Penulis 

 

 

 

Ahmad Fauzi, S.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




