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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan i’anah-Nya, sehingga 

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 Mutu KKG PAI dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru PAI SD (Studi Kasus di KKG PAI Kec. Randublatung Kab. 

Blora  Tahun Pelajaran 2013/2014)”, telah berhasil disusun dengan sungguh-

sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister 

Manajemen Pendidikan Islam 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 serta selaku Pembimbing Akademik penulis selama 

belajar di Program pascasarjana di STAIN Kudus. 

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

yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini serta selaku Dosen 

Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan 

dan pengarahan demi selesainya tesis ini. 

3. Dr. M. Nur Ghufron, S. Ag., M.S.i, selaku Ketua Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam Program Pascasarjana STAIN Kudus.  

4. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, M.A., 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. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat STAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan tesis ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tesis ini. 

7. Bapak Lafi Naim, S.Pd.I, Selaku Ketua KKG PAI Kec. Randublatung beserta 

seluruh Pengurus dan Guru PAI Kec. Randublatung yang telah memberikan 

bantuan dan bersedia menjadi narasumber bagi penelitian tesis ini. 

8. Sahabat-sahabat Pascasarjana STAIN Kudus kelas A MPI angkatan 2013 

yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril 

maupun materiil dalam penyusunan tesis ini. 

9. 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,   Juni  2016 

Penulis, 

 

 

 

Fiqri Hidayat, S. Pd.I 

NIM. MP-13017 

 

 

  


