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MOTTO 

“Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, 

 ia menyelesaikannya secara profesional” 
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PERSEMBAHAN 
Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur 

Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dan penulis dengan tulus 

mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak Nur Abbas dan Ibu Malihah yang 

yang selalu mendukung dan memberikan bantuan baik 
material maupun berupa do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Dosen Pembimbing Ibu Maisyanah, M.Pd.I. yang telah 
banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 

penyusunan tugas akhir ini. 
3. Bapak Baedhowi, S.Ag. selaku kepala MTs Hasyim Asy’ari 

yang sudah mengizinkan penelitian dan memberi arahan 

selama penelitian. 

4. Bapak Muhlasin, S.Ag., Ibu Nur Aliyah, S.Ag., Bapak 
Buhror Rozi, S.Pd.I Bapak Zainuri, S.Ag. dan Bapak 

Chambali selaku guru PAI dan kepala TU MTs Hasyim 

Asy’ari yang telah bersedia membantu dengan tulus dan 
memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Seluruh teman-teman seperjuangan di IAIN Kudus 

terkhusus PAI-J 2016 dan KKN-IK MTs Abadiyah atas 

segala kebersamaan dan kekompakan yang telah kita lalui. 
6. Teman-teman satu bimbingan yang selalu membantu dan 

memberikan semangat odalan penyusunan tugas akhir ini. 

7. Para sahabat terbaikku. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini.  
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KATA PENGANTAR 
 Syukur Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya 
yang tak terhitung. Sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan judul “Kompetensi 

Profesional Guru PAI MTs Hasyim Asy’ari Welahan Jepara Di 

Era New Normal” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah 

Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. Penulis sadar bahwa 

semua ini tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya.  
Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penerangan bagi 

kehidupan di muka bumi ini. Atas jasa dan perjuangan Nabi 
Muhammad SAW, penulis sekarang dapat menikmati percikan 

cahaya pengetahuan keIslaman. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, saran dan arahan dari 
berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 
penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I., selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 
4. Ibu Maisyanah, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing proposal 

dan skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, 

pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan menjadikan 
skripsi ini menjadi lebih baik. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan dengan baik sesuai yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini.  

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Baedhowi, S.Ag. selaku kepala MTs Hasyim Asy’ari 

yang telah memberi izin dan informasi kepada peneliti. 
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8. Bapak Muhlasin, S.Ag., Ibu Nur Aliyah, S.Ag., Bapak 
Buhror Rozi, S.Pd.I Bapak Zainuri, S.Ag. dan Bapak 

Chambali selaku guru PAI dan kepala TU MTs Hasyim 

Asy’ari yang telah memberi informasi kepada peneliti. 
9. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari  kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, 

kritik dan saran yang membangun dari siapapun diharapkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Penulis hanya 

dapat menyampaikan untaian maaf atas segala kesalahan dan 
kekurangan dalam penulisan skripsi ini.  Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca pada 

umumnya. Amin. 
  

 

 Kudus, 14 Januari 2021 

 Penulis, 
  

  

 
 

 Zimamur Rifqil Khaqqi 
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