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KATA PENGANTAR 

 

Tiada ungkapan yang paling tepat mengawali pengantar ini adalah 

dengan ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah 

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

penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “PENGARUH PERSEPSI 

SISWA TENTANG KOMPETENSI PROFESIONAL GURU, SARANA 

DAN PRASARANA DIMEDIASI KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR SISWA MADRASAH ALIYAH SE-KECAMATAN 

UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN PELAJARAN 2015/2016” ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 2 

(S.2) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana STAIN Kudus. 

Shalawat serta Salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad 

SAW sebagai Rasul pilihan yang tercipta paling sempurna di jagad raya. 

Semoga di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya.  

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

penulisan tesis ini. 

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

telah memberikan arahan dan izin penelitian sehingga tesis ini dapat penulis 

selesaikan. 

3. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag, M.Si selaku Ka Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam Pascasarjana STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan tesis. 

4. Dr. Muhamad Saekhan, S. Ag., M. Pd. Selaku Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 
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5. Dr. H. Masrukin,S.Ag.,M.Pd. selaku Pembimbing tesis yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

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

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan tesis ini. 

7. Kepada Istri dan putra-putriku tercinta yang senantiasa mengalirkan do’a dan 

dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

8. Untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

tesis ini, dan khususnya buat kelas “E” angkatan II tahun 2013 program 

pascasarjana STAIN Kudus yang tercinta.  

Kepada mereka semua penulis menghaturkan terima kasih yang tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Melalui interaksi 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-beliau tersebut di atas dan juga semua pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapatkan balasan pahala 

yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amien. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh 

dari sempurna dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis 

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

 

Kudus,    Mei  2016 

Penulis, 

       Suyanto, S. Ag. 

       NIM. MP-13083 
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	r = koefisien korelasi product moment
	n = jumlah seluruh data


