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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran Wakil Kepala 

Kurikulum Dalam Manajemen Kurikulum Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran PAI Di Madrasah Aliyah Nahdlotussibyan Wonoketingal 

Karanganyar Demak”. Berkat ridlo-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan di jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus ini.  

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan beliau insan 

termulya Nabi Agung Muhammad SAW penerima wahyu al-Qur’anul karim, 

yang senantiasa mengandung mu’jizat di segala zaman. Semoga kita termasuk 

golongan yang mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. 

Maksud penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata I ( satu ) Program Studi 

Pendidikan Agama Islam pada Jurusan Tarbiyah di STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak 

mendapatkan bimbingan, arahan dan saran-saran dari berbagai pihak. Untuk itu 

penulis menyampaiakan terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus, yang telah merestui penyusunan Skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing skripsi  ini, yang 

senantiasa rela meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk memberikan 

semacam kritik-korektif sekaligus konstruktif terhadap proses pemikiran, 

penataan, dan pengujian data skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM. selaku Kepala Perpustakaan STAIN yang telah 

memberikan ijin dalam layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Para dosen / staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah berjasa 

memberikan berbagai informasi pengetahuan  kepada diri penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Muhammad Nasir, S.Pd. MM selaku kepala Madrasah Aliyah 

NahdlotussibyanDemak yang telah bersedia memberikan ijin penelitian 

selama penyusunan skripsi ini. 

7.  Abdul Majid, S.Pd.I., Arif  Rahman, S.Pd., Zainal Arifin, S.Pd.I, beserta 

seluruh guru dan staf Madrasah Aliyah Nahdlotussibyan Demak yang telah 

bersedia menjadi narasumber bagi penelitian skripsi ini. 

8. Para siswi kelas X, XI, dan XII Madrasah Aliyah Nahdlotussibyan Demak 

yang telah memberi informasi dalam melengkapi penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak, Ibu kandung beserta seluruh keluarga yang senantiasa memotivasi, 

baik materiil maupun spiritual dengan tanpa lelah dan bosan untuk membantu 

penulis menjadi sosok manusia pembelajar yang selalu didambakan 

keberhasilannya. 

10. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

sedikit maupun banyak telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis merasa berhutang budi dan 

tiada mampu untuk membalasnya kecuali hanya dengan memanjatkan do’a 

jazakumullah khairan katsira. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun 

diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun 

makna yang terjelma dalam tulisan ini, diharapkan ada manfaatnya juga. 

Kudus, 1 Februari 2016   

Penulis 
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