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MOTTO  

 

OPTIMIS DALAM MENJALANI KEHIDUPAN 

 

“Wahai anak-anakku, pergilah kalian dan carilah berita mengenai 

Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah ada yang berputus asa dari 

rahmat Allah kecuali orang-orang kafir.”  

[QS. Yusuf: 87] 

 



vii 

PERSEMBAHAN 

 
Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya yang telah memberikanku kekuatan, sehingga karya 

tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu 

terlimpah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Puji 

syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, karya tulis 

ilmiah ini kupersembahkan kepada: 

1. Allah SWT karena hanya dengan ridho-Nya bisa memberi 

kemudahan dan kekuatan disetiap langkah penulis serta 

shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW yang akan memberikan syafa’at 

diyaumil akhir nanti.    

2. Teruntuk Kedua Orang tuaku yaitu Bapak Maulan dan Ibu 

Mas’amah yang telah memberikan doa, kasih sayang dan 

semangat, untuk dapat mewujudkan impianku, serta dukungan 

selalu guna keberhasilan anakmu ini, tanpa beliau aku tidak 

akan seperti ini. 

3. Teruntuk istri tersayang Asna Farihah. Terimakasih telah 

memberikan doa, semangat serta dukungan kepada suamimu 

sampai detik ini. 

4. Bapak Dr. Nor Hadi, S.E, M. Si., Akt,. CA  selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang selalu menjadi sumber inspirasi dan 

berkenan meluangkan waktunya untuk senantiasa bersabar 

memberikan bimbingan skripsi dan motivasi untuk dapat 

menyelesaikan tugas skripsi dengan baik. 

5. Bapak Achmad Ali Fikri, M. Pd., yang telah membimbingku 

dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan saran dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

6. Untuk teman-temanku senasib seperjuangan PGMI-ELK 

Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan 

pembelajaran yang berharga dalam penyelesaian perjalanan 

penulisan karya ilmiah ini. 

7. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini. 

Terimakasih Engkau telah memberiku orang-orang yang 

terbaik, yang menyayangiku dan mencintaiku dengan ketulusan. 

Untuk berbagai macam tujuan dan impian yang harus dikejar dan 

dicapai. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan 

motivasi yang diberikan kepada penulis. 
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KATA PENGANTAR 

  

Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillah segala puji bagi 

Allah SWT senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah menganugerahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-

Nya serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tertuju kepada baginda 

rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat penulis sekarang dapat 

menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman dan yang 

selalu dinanti-nantikan syafa’atnya di yaumil qiyamah nanti.  

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul, “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Transformatif dan Transaksional Terhadap 

Displin dan Kinerja Guru Madrasah Ibtidiyah Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2018/2019”, berbagai hambatan 

dan kesulitan yang terjadi selama proses penulisan skripsi kiranya 

dapat teratasi berkat adanya bantuan, saran ataupun nasehat yang 

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis ingin. menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

 

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

Negeri Kudus yang telah memimpin IAIN Kudus menjadi 

kampus yang lebih berkualitas sehingga skripsi ini menjadi 

skripsi yang berkualitas.   

2. Dr. H. Abdul Karim, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

yang telah memberikan banyak wawasan tentang penyusunan 

skripsi ini.  

3. Retno Susilowati, M. Pd. selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberikan 

arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Dr. Noor Hadi, SE., M. Si., Akt., selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Akhmad Ali Fiktri, M. Pd., sebagai asisten dosen pembimbing 

Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Anisa Listiyani, S. Ag, M. Si., Selaku kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah menerbitkan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar di IAIN Kudus, yang 

telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini.   

8. Mas’udi, S. Pd. I., Asyhal, S. Pd., Syamsiyah, S. Pd. I., Moh. 

Jamzuri, S. Pd. I., selaku kepala MI Kecamatan Kayen yang 

telah memberikan kesempatan untuk melakukakn penelitian di 

Madrasah.  

9. Bapak, ibuku, istriku, anakku, kakakku dan seluruh keluargaku 

tercinta yang senantiasa mengalirkan do’a dan dukungannya 

baik moril, materiil maupun spiritual sehingga penyususnan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

10. Semua sahabat dan teman-temanku PPL, KKN dan khususnya 

PGMI angkatan 2014 yang telah memberi dukungan semangat, 

memotivasi dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini.  

11. Dan segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

 

 

Kudus, 5 Mei 2021    

Penulis  

 

 

 

Muharror  


