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MOTTO 

 

 

 إِذَا أُْسنَِد اْْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ 

 

  )رواه البخاري( 

 

"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, 

 maka tunggulah kehancuran itu." 
 

(HR. Bukhori) 
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan ridho-Nya yang telah menuntun hamba-Nya sehingga tugas 

akhir tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan 
wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk orang-orang yang selalu hadir 

dan berharap keindahan-Nya.  

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati, 
saya persembahkan Tesis ini untuk:  

1. Suamiku tercinta, Bambang Wijanarko dan anak- anakku Zaskia 

Widya Fatiha serta Umar zaydan fatahilah yang selalu 
mendoakan , menemani dan mensupport selama proses 

bimbingan sampai selesainya tesis ini. 

2. Kedua orang  tuaku Bapak Saeran dan Ibu Sukesi serta mertuaku 

Bapak Soekarman dan ibu toetik sutantri yang tak henti – 
hentinya mendoakan keberhasilan saya dalam menuntut ilmu dan 

memberikan semangat ketika  rasa lelah menghampiri 

3. Kepada adikku tersayang Nur Layla Rahmawati yang selalu 
sabar menemani dari awal hingga akhir proses pembuatan tesis 

ini 

4. Kepada Bapak Dr. Adri Efferi , M.Ag. dan Dr. Fuad Munajat , 

SS.MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 
meluangkan waktu , fikiran dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyususnan tesis ini. 

5. Kepada Staff Tata Usaha Pasca Sarjana IAIN Kudus yang telah 
memberikan pelayanan dengan sabar 

6. Kepada Teman – temanku MPI-D yang senantiasa memberikan 

dukungan dan informasi terkait proses penyusunan tesis. 
Akhir kata ,semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {d ض ' ء

 {t ط B ب

 {z ظ T ت

 ‘ ع Th ث

 Gh غ J ج

 F ف {h ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل Dh ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ه Sh ش

 Y ي {s ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan 

menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i>, dan u>. Contoh: 
al-Tabanni> 

3. Bunyi hidup dobel (difotong) Arab ditransliterasikan dengan 

menggabung dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh : Bayna, ‘alayhim, 
qawl, mawd}u>’ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang 

belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam 

transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir. 
Contoh : 

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah, Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-
Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu, Fahuwa 
wa>jib bukan Fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah dan berkedudukan 
sebagai sifat (na’a>t) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”, 

sedangkan mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”. 
Contoh: 

a. Na’a>t dan mud}a>f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-

mis}riyyah 
b. Mudha>f  : mat}ba’at al-‘a>mmah 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya’ bertasydid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah  

maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ bertasydid berada di 
tengah kata, ditransliterasikan dengan yy. 
Contoh: 

a. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>. 

b. Ibn Taymiyah, al-Jawzi>yah. 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid 
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohmanirrohiim 
Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 
ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat serta 

salam juga tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis mendapat syafaatnya 
di hari kiamat nanti. 

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Magister strata dua (S2) di Program Pascasarjana Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.  
Rasa bahagia mewarnai seluruh sanubari karena dalam 

penyusunan Tesis ini banyak pihak yang dengan tulus telah memberi 

bantuan dan dukungan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang 
terhormat:  

1. Dr.H Mundakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 
merestui pembahasan tesis ini. 

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

Pascasarjana IAIN Kudus  

3. Dr. Adri Efferi, M.Ag. dan bapak Dr.Fuad Munajat, SS,MA Selaku 
pembimbing I dan pembimbing II tesis yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan pengarahan sekaligus 

pencerahan dalam bimbingan yang begitu berkualitas dengan 
kedalaman ilmu yang beliau miliki.  

4. Dr.Nadhirin,S.Ag.M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

senantiasa mendampingi perkuliahan dari awal masuk hingga akhir.  
5. Ibu Anisah dan Mbak Firda selaku Staf Tata Usaha Pascasarjana 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan Pascasarjana 

yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 
membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan tesis ini.  

7. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan 
ijin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyususnan tesis ini.  

8. Keluarga besar Guru Pendidikan Agama Islam di KKG PAI 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.  



9. Segenap guru dan ustadz/ustadzah penulis yang telah mentransfer 

ilmu agama dan umum mulai sejak kecil yan tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu.  

10. Teman-teman sengkatan yang telah memberikan bantuan, doa dan 

dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.  

11. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung 

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

 

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih yang 

tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mereka semua yang 

secara tidak langsung telah memberikan pelajaran akan pentingnya 

kehadiran orang lain dalam hidup yang lebih bermakna, sehingga 

memacu penulis untuk bisa hidup bermanfaat bagi orang lain.  

Semoga amal baik beliau semua dan juga semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda 

di sisi Allah SWT. Aaamiin. . .  

 

Kudus,    Maret 2021  

Penulis  

 

 

 

Yuliah 

NIM : MP-17078 


