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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, 

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan Tesis 

ini dengan baik. Sholawat dan salam , penulis sampaikan pada junjungan nabi 

Muhammad SAW., dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya besuk di hari 

kiamat. Amin. 

Tesis yang berjudul “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 ” telah disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Magister Strata Dua (S.2) pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam Penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

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

Ijin penelitian sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Adri Efferi, M.Ag., selaku Direktur Pasca Sarjana STAIN Kudus, sekaligus 

pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan penyusunan Tesis ini. 

3. Dr. Hj. Umma Farida, Lc., MA., sebagai pembimbing Tesis yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dan penyusunan Tesis ini. 

4. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag., M.Si., sebagai Pembimbing Akademik yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan selama belajar di STAIN ini. 

5. Para dosen dan staf dilingkungan STAIN kudus yang telah membekali berbagai 

pengalaman dan pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. 

6. Drs. Saiful Islam, selaku kepala MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati yang 

telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian Tesis ini. 
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7. Drs. Elly Zaenudin, selaku kepala MTs Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus 

Pati yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian Tesis ini. 

8. Rofiq, S.Sos.I., selaku kepala MTs Tarbiyatul Islamiyah Tanjung Anom Gabus 

Pati yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian Tesis ini. 

9. Teguh Seti Sedayu, S.Pd.I., selaku kepala MTs Nurul Khosyiin Pantirejo Gabus 

Pati yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian Tesis ini. 

10. Seluruh guru dan staf di MTs se Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang telah 

membantu mengisi kuesioner, memberikan data-data, serta bantuannya kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. 

11. Teman-teman kelas D MPI angkatan 2013 senasib seperjuangan yang selalu 

member semangat untuk menyelesaikan Tesis ini. 

12. Semua pihak yang membantu menulis, baik dari segi moril maupun material 

yang tidak dapat disebut satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga 

tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berharga bagi semua 

pihak. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


