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PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah

henti-hentinya memberi doa, motivasi,

semangat, dukungan, tenaga, pikiran, moril, dan

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

amanah ini.

2. Adikku tercinta dan seluruh keluarga yang telah

memberikan dukungan moril dan semangat

kepada penulis.

3. Seluruh keluarga besar MTs Salafiyah

Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul yang

telah membantu terselesaikannya tesis ini.

4. Teman-temanku yang juga memberikan

semangat.
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MOTTO

 ...               ....

“...Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ....” (Q. S. Al-
Ra’d/13: 11) 1

1 Tim Penyusun, Al-Qur’an dan Terjemah, Pelita, Jakarta,1980, hlm. 370
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung

Muhammad SAW yang mana detik ini sampai hari akhir nanti kita menjadi

ummatnya dan mendapatkan syafaatnya.

Tesis yang berjudul “Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul” ini

disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memeroleh gelar dari

Pascasarjana STAIN Kudus. Dalam tesis ini penulis banyak mendapatkan

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini

dapat terealisasikan. Untuk itu, penulis berterima kasih kepada:

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

penulisan tesis ini.

2. Dr. Mukhamad Saekan, S. Ag., M. Pd. sebagai Wakil Ketua 1 STAIN Kudus

sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

penyusunan tesis ini.

3. Dr. Adri Efferi, M. Ag. sebagai Direktur Pascasarjana STAIN Kudus yang

telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.

4. Dr. M. Nur Ghufron, S. Ag. M. Si. sebagai Ketua Program Studi Manajemen

Pendidikan Islam Pascasarjana STAIN Kudus.

5. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M. Ag. sebagai Ketua Program Studi Syari’ah

sekaligus sebagai dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

penyusunan tesis ini.

6. Hj. Azizah, S. Ag. MM sebagai Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyususnan tesis ini.
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7. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan tesis ini.

8. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberi doa,

motivasi, semangat, dukungan, tenaga, pikiran, moril, dan materil sehingga

penulis dapat menyelesaikan amanah ini, adikku tersayang yang memberikan

semangat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada

umumnya.


