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MOTTO 

 

                     

                 

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqarah: 31)
1
 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya 

Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT. Sigma, 

2010),  6.  
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PERSEMBAHAN 
 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

1. Bapak saya Suspito dan Ibu saya Kholifah yang telah berjuang 

tak kenal lelah menyekolahkan anak-anaknya, selalu mendukung, 

memberi nasihat dan mendo’akan setiap langkahku. Do’a restu 

Bapak dan Ibu selalu saya harapkan. Terimakasih sudah menjadi 

orang tua yang perhatian dan membanggakan. 

2. Kakak saya Durrotun Nafisah dan Muhammad Abu Hamid 

Muhammad yang selalu memotivasi saya untuk semangat kuliah 

agar menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan berilmu 

manfaat. 

3. Keponakan saya Ahmad Zakkiyul Qolbi dan Elitsania Amna 

Zahira yang selalu memberikan semangat. 

Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam 

penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga bantuan, motivasi, do’a yang diberikan akan mendapat 

balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Amiiiinn 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m • َ •• A/a م S{/s} ص T/t ت

 N/n ••• ِ  I/i ن D{/d} ض \S/\/s ث

 W/w • ُ •• U/u و T{/t} ط J/j ج

 H/h Ma>dd ھ Z{/z} ظ {H}/h ح

 <Ba بَا awal A`/`a ء akhir A/'a ع KH/kh خ

 <Bi بِ ْ  akhir A/a ء 'awal A'/a ع D/d د

 <Bu بُ ْ  Y/y ي G/g غ \ Z/ ̸ z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ف R/r ر

 abb  ّ  َِ َ  Falakiy  َبَّب  Q/q ق Z/z ز

 rabb  ّ  َِ  َ ‘a>lamiy َربّ  K/k ك S/s س

Ain/Hamzah 
‘Ain Hamzah di-

waqf 
 Vokal Rangkap اْل

  ْ لََ  ُ  '<al-furu اْ لُُ ْوعُ  qara'a  ََ عَ 
al-

qamar 
 <Gairi َ ْ ِ يْ 

 اْ لَّبْ  ُ  `<alqad}a اْ لََ اءُ  qara`a  ََ ءَ 
al-

syams 
 Syai`un َ ْ  ٌئ 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Ta>’ Marbu>t}ah 

 ِ  ْ  َ َ اُل ا لِّ
Jama>lud 

di>n 
 ِ  ْ  َ َ اُل ا لِّ

Jama>l  

al-Di>n 
 Sa>’ah َساَ ة
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu 

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad 

SAW  beserta seluruh keluarga, sahabat,  dan terlimpah kepada umat 

Islam seluruhnya, mudah- mudahan kita mendapat syafaatnya fi yaumil 

qiamah kelak. Amiin. Dengan pertolongan Allah SWT peneliti akhirnya 

dapat menyelesaikan tugas akhir tesis yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik dari Perspektif Pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh pada Mata Pelajaran PAI di SMK 

Cordova Kajen” dan berkat dukungan berbagai pihak yang senantiasa 

memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis ini. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam 

menulis tesis ini bukan semata-mata usaha peneliti sendiri tetapi dengan 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini peneliti sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada: 

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

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan fasilitas peneliti 

dalam menuntut ilmu. 

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

Pascasarjana IAIN Kudus yang telah memberikan fasilitas serta 

mengizinkan penyusunan tesis ini. 

3. Dr. Fifi Noviaturrahmah, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan izin 

penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini. 

4. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., dan Dr. Hj. Umma Farida, Lc., 

M.A., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Segenap Dosen Pascasarjana IAIN Kudus yang telah mendidik, 

membimbing, sekaligus mengajar peneliti selama studi di IAIN 

Kudus. 

6. Bapak Ali Mahmudi, M. Pd selaku kepala sekolah SMK Cordova 

Kajen Margoyoso Pati yang telah memberikan izin dan tempat 

untuk mengadakan penelitian. 
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7. Teman-teman seperjuangan MPI-B angkatan 2019 yang 

senantiasa menjadi penyemangat peneliti. 

8. Sahabat-sahabat tercinta, Mbak Shofi, Dek Uzie, Chulaela dan 

Mas Anam yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh 

kesah serta memberi semangat peneliti  

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih 

jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karenanya kritik dan 

saran selalu peneliti nantikan demi perbaikan selanjutnya.  

 

Kudus, 18 Mei 2021 

Peneliti 

 

 

Nur Laila Syarifah 

NIM. 1510110403 
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