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MOTTO 
 

 

 
 “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”  

Q.S. Al-Hasyr [59]:18 

 

 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di 

jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti 

bangunan yang tersusun kokoh” 

Q.S. As-Saff [61]: 4 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala kerendahan hati diiringi ucapan syukur memohon ridho 

Allah SWT dan syafa’at Rasulullah SAW, skripsi ini 

kupersembahan kepada: 

1. Dua orang paling berharga dalam hidup saya, Bapak Zainuri 

(alm) dan Ibu Halimah yang senantiasa memberikan segalanya 

baik materi atau non materi, kasih sayangnya yang selalu 

memotivasi, selalu mendo‟akan setiap langkahku dalam 

menggapai cita-cita dan segala dedikasi yang diberikan selama 

ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna bagi 

Ananda; 

2. Kakak perempuanku tersayang Siti Muatiqoh dan Mas Iwan 

Puji Utomo (alm) yang telah menjadi keluarga kedua saya 

untuk senantiasa berikan segala kebaikan dari semenjak SMA 

hingga di bangku kuliah. Terima kasih atas segala do‟a, 

dorongan dan kepedulian tulus yang telah diberi; 

3. Kakak-kakakku tersayang (mas Umam, mbak Muayadah, 

mbak Zaim dan mbak Khun) yang terus memberi motivasi, 

dukungan dan do‟a untuk kelancaran dalam penulisan skripsi 

ini. Terima kasih atas dukungannya; 

4. Keponakanku tersayang (Khoir, Pipit, Aulia, A‟yun dan Nadif) 

yang senantiasa menjadi teman bermain dan bercanda ria di 

kala sedang bosan dan lelah mengerjakan skripsi. Terimakasih 

atas segala do‟a dan dukunganya. Semoga segala apa yang 

kalian cita-citakan akan senantiasa diijabah oleh Allah SWT; 

5. Bapak dan ibu dosen IAIN Kudus sekalian tanpa bisa 

menyebutkan nama satu persatu. Terkhusus untuk Bapak Aat 

Hidayat, M.Pd.I. Terima kasih atas waktu, ilmu, bimbingan 

serta arahan yang telah diberikan selama menempuh 

bimbingan skripsi untuk durasi waktu yang cukup lama.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulilah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

semua berkah, rahmat dan hidayah yang senantiasa terlimpah pada 

hamba-Nya. Sholawat serta salam terlantunkan kepada baginda 

nabi besar Muhammad SAW selaku pembawa risalah kebaikan dan 

pencerah bagi seluruh umat manusia. Atas berkah karunia Allah 

SWT pula pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

(S1) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudus dengan judul “Peningkatan Mutu 

Madrasah Melalui Tenaga Pendidik di MI NU Raudlotul Wildan 

Ngembalrejo Bae Kudus”. 

 Pada kesempatan ini, penulis juga hendak menyampaikan 

ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak 

antara lain: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga proses penyusunan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis;  

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

IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan 

skripsi dengan tema yang penulis ajukan;  

3. Retno Susilowati, M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kudus. 

4. Aat Hidayat, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran untuk 

memberikan totalitas bimbingan, arahan serta motivasinya 

guna selesainya penyusunan skripsi ini; 

5. Anisa Listiana, M.Pd.I., selaku Kepala Unit Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini; 

6. Segenap dosen dan staf di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

memberikan berbagai informasi penting kepada penulis; 

7. Eva Chorida Amalia, S.E., selaku kepala MI NU Raudlotul 

Wildan Ngembalrejo Bae Kudus yang memberikan izin dan 

layanan data-data yang diperlukan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini;  

8. Arina Din Aufiani, S.Pd., H. Ambar Sri Gunawan, S.Pd., dan 

Muayanah, S.Ag., selaku responden atau informan penelitian 

yang telah membantu memberikan keterangan terperinci 
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dalam kegiatan wawancara sebagaimana yang penulis 

butuhkan untuk bahan telaah dalam penyusunan skripsi ini; 

9. Seluruh guru dan staf di MI NU Radlotul Wildan Ngembalrejo 

Bae Kudus yang telah membantu penulis dalam mencari 

berbagai informasi dokumentasi tambahan penting untuk 

kebutuhan data pelengkap dalam penyusunan penelitian ini;. 

10. Ayahanda (Alm), ibunda dan kakak-kakaku tercinta yang tidak 

pernah lelah mendo‟akan, memotivasi dan mendukung penuh 

secara moril atau materiil sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terealisasikan dengan baik; 

11. Sahabatku seperjuangan di IAIN Kudus dan sahabatku SMA 

yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya semenjak 

awal masa orientasi perkuliahan hingga selesainya penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih telah berbagai ruang suka dan duka 

selama bersama-sama menuntut ilmu di kampus tercinta.  

Semoga segala amalan baik dari semua pihak di atas 

mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Tak ada 

gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab 

itu, segala masukan ataupun sanggahan apapun itu bentuknya akan 

penulis terima dengan baik sekaligus berharap agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi para pembaca 

sekalian.  

 

Kudus, 27 Mei 2021 

Penulis, 

   

 

 

 

Siti Masfiyah  


