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MOTTO 

 

                         

                        

                      

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al 

Mujaadilah:11).
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1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang, Karya Toha Putra, 2007, 

(QS. Al Mujaadilah:11). 
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Persembahan 

 

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati, kupersembahakan 

karya kecilku ini untuk : 

 

1. Terimakasihku pada Bapak dan Ibuku yang selalu mendo’akan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Adikku M. Chusnus Nadhif dan Aulia Firliyani yang selalu mendoakanku 

dan selalu mendukungku. 

3. Mas Jefri tercinta yang selalu mendukung setiap langkah dalam 

perjuanganku dan menemaniku dan menghiburku setiap saat di kala aku 

senang maupun sedih 

4. Teman-temanku di STAIN Kudus, terkhusus Kelas K dan keluarga besar 

Wisma Palm Asri (Kokom, Hanif, Leli, Ema, Sofi Linda), yang selalu 

menemaniku dalam perjalanan mencari ilmu, terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini. 

5. Teman-teman PPL di MAN 01 Kudus dan KKN seperjuanganku di Desa 

Winong Pati. 

6. Almamater STAIN Kudus 

 

Dengan segala pengorbanan, bantuan, motivasi dan support baik moril 

dan material mereka senantiasa kumohonkan do’a dan Ridlo-Nya dalam setiap 

langkahku. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

KATA  PENGANTAR 

         

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Supervisi Klinis dengan Pendekatan 

Kolaboratif dan Pendekatan  Keagamaan dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di MA Roudlotul Mubtadi’in 

Balekambang Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”, ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam 

Jurusan Tarbiyah program studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi 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 

dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

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

Kudus. 

3. Dr. Mukhamad Saekan, S.Ag, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Arif Munzaki S.Pd.I selaku Kepala Sekolah MA Roudlotul Mubtadi’in 

Balekambang Nalumsari Jepara yang telah memberikan izin dan layanan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 




