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MOTTO 

 

 

  ىنملبما تعيزواهلل خب يزفع اهلل الذيه أمىىا مىكم والذيه اوتىالعلم درجة

    (11المجادلة : )

Artinya: “......niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”.(QS. Al-Mujadilah: 11).1 

 

 

 

 

 عّلمه واّوما العلم بالّتفّهممه يزد اهلل به خيزا ي

) البخاري(
2

   

 
Artinya: Barangsiapa yang dikehendaki Kebaikan oleh Alah Maka 

difahamkanlah Dia, Semestinya Ilmu dapat diperoleh dengan 

cara Belajar (Al Bukhori) 

 

 

بال نظام يغلبه الباطل بنظام الحّق  

"Kebenaran tanpa sistem (tak terorganisasi) akan dikalahkan oleh kebatilan 

bersistem (terorganisasi)"
3 

                                                 
1
 Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11. (2001). Al-Qur'an dan Terjemahannya. 

Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an.  hlm. 910. 
2
Bukhori. Matn Al Bukhori. ( Beirut : Darul Kitab Al Islami). h. 24  

3
https://id-id.facebook.com/TerongGosong/posts/555410451164029 diakses pada hari 

Selasa, 5 januari 2015 pada pukul 12.52 

  

https://id-id.facebook.com/TerongGosong/posts/555410451164029
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PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan tesis ini untuk : 

Abah & Umi yang di surga (Almaghfurlahuma),  

Ayah & Ibu (Mertua) 

Istri Tercinta, Putra Pertamaku yang baru lahir, kakak-kakakku, dan 

adik-adikku, 

Merekalah yang selalu berjasa dan memberi obor semangat Aqal dan 

Hatiku, Para Ulama’ dan Kyai yang menjadi pembimbingku dalam 

Aku melangkah di Dunia yang fana ini 

 

Sahabat-sahabat Pascasarjana STAIN Kudus Khususnya di kelas E 

MPI 

angkatan 2014 

yang senasib dan seperjuangan 

dalam menuntut ilmu di Almamater tercinta 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan i’anahNya, sehingga 

pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Rasulullah 

Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan juga 

kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada kita umatnya, 

semoga kita mendapatkan pertolongan (syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari 

kiamat nanti. 

 Tesis yang berjudul: ”Manajemen Strategik LP Ma’arif NU Kabupaten 

Kudus Dalam Upaya Pengembangan SDM Pendidik Periode 2013-2018”, telah 

berhasil disusun dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar magister strata dua (S2) di Program 

Pascasarjana STAIN Kudus. 

Dalam penyelesaian tesis ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

merestui pembahasan tesis ini. 

2. Dr. Adri Efferi, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana STAIN 

Kudus yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini. 

3. Dr. Mukhamad Saekan, S. Ag, M. Pd selaku Dosen Pembimbing I yang 

selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan pengarahan 

demi selesainya tesis ini. 

4. Dr. M. Nur Ghufron, M.S.i, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam Program Pascasarjana STAIN Kudus dan selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 
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5. Rohmat, SH, selaku Staf Perpustakaan Program Pascasarjana STAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan tesis ini. 

6. Munawwarah, S.E.I dan M. Fannor, SE selaku staf administrasi yang selalu 

melayani administrasi dengan baik. 

7. Para dosen dan staf pengajar di paska sarjana dan di lingkungan STAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

8. Drs. M Ali Asyhari,Drs. Cipto Hadi Saputro, M.Pd.I, Arif Sutarno, S.Pd.I 

Ridlwan, S.Pd.I, Drs. H Rohmadi, M. Ag, Drs. Sutrisno, KH. Maksum AK, 

Drs. H. Moh Said, M.Pd.I, Drs. Chudlori dan seluruh staff LP Ma’arif NU 

Kabupaten Kudus yang telah memberikan bantuan dan bersedia menjadi 

nara sumber bagi penelitian tesis ini. 

9. Abah dan Umi (Almarhum) tercinta serta Ayah dan Ibu (Mertua) tercinta 

yang secara langsung maupun tidak langsung telah mensuport, baik moril 

maupun materiil dalam penyusunan tesis ini. 

10. Istri tercinta dan putra pertama saya yang selalu memberi motivasi saya 

untuk segera menyelesaikan tesis saya. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal 

kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu 

yang penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang konstruktif dari semua pihak. 

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

Kudus,    Desember  2015 

Penulis, 

Yazid Fadlli, S.S. 

NIM. MP-13100 


