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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

 Alhamdulillah, Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Sholawat salam teruntuk junjungan umat 

seluruh alam, Rasulullah SAW. semoga kelak kita termasuk umatnya yang 

mendapatkan syafaatnya. Aamiin. 

 Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 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 Pascasarjana STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. 

3. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag, M.Si selau Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam 

Pascasarjana STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan tesis. 

4. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag, M.Si dan Dr. Agus Retnanto, M.Pd selaku 

Pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Hj. Azizah, S. Ag, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan tesis ini. 

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

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

7. Bapak Muhammad Taufiq, S.Pd.I selaku Kepala sekolah beserta jajaran guru 

dan staf MI NU Miftahul Huda 02 Piji Dawe Kudus yang telah memberikan 

ijin dan pelayanan dalam penelitian dalam rangka penyusunan tesis. 
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8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sentiasa memberikan do’a restu dan 

dukungannya baik secara moril maupun spiritual sehingga penyusunan tesis 

ini dapat terealisasikan. 

9. Saudara seperjuangan di Pascasarjana STAIN Kudus yang telah memotivasi 

dan membantu menyelesaikan tesis ini, serta memberikan banyak kenangan 

selama menuntut ilmu di Pascasarjana STAIN Kudus  

10. Sahabat-sahabat di UKK KSR PMI STAIN Kudus yang telah membantu 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Kepada mereka semua penulis menghaturkan terima kasih yang tulus dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. Melalui intraksi dan komunikasi dengan 

mereka semua secara tidak langsung penulis telah belajar akan pentingnya 

kehadiran orang lain dalam hidup yang lebih bermakna, sehingga memacu penulis 

untuk bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. 

Semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi 

Allah SWT. Aamiin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.  

Kudus, 4 Desember 2015 

Penulis, 

 

 

       Sholihul Afif 

       NIM. MP-13113 
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PERSEMBAHAN 
 

 

 

Teruntuk  

Ayahanda Sahri dan Ibunda Rufi’ah 

Saudaraku Muhammad Afifuddin 
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