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MOTTO

ْوٌل َعْن َرعیّتِھِ ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُ 

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung
jawaban atas kepemimpinan”. (HR. Bukhari)
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah dan memunculkan paras kegembiraan dan hati yang

bersuka ria dengan penuh rasa syukur yang dipanjatkan kepada ilahi Rabbi Allah SWT.

Keberhasilan dan kesuksesan yang sempurna ini tak dapat dicapai tanpa perjuangan dan

usaha sendiri dan bantuan orang lain. Sehingga penulis dengan tulus mempersembahkan

karya ilmiah ini kepada:

o Kedua orang tuaku, Bapak dan ibu yang teramat dihormati dan dicintai yang telah

menyemangati, dan memberikan doa sehingga skripsi ini bisa selesai.

o Kakak-kakakku dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan semangat dan

doa

o Calon imamku mas Yusuf Erwin Faisal yang sudah menjadi tempat keluh kesahku

yang selama ini telah memberikan motivasi dan dukungan serta doanya.

o Sahabat tercinta dan terbaikku Inti Noor Faizah, Ratna Cahyaningtyas, Nailin Ni’mah

dan Edi Susanto sudah setia menemaniku dari awal kuliah sampai sekarang ini yang

selalu menghibur kala berduka dan memberi warna dunia ceria dalam menuntut ilmu.

o Para pendidik dan pembimbingku dikampus hijau yang memberikan arahan serta

bantuan dalam menyalurkan ilmunya gunamenyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

o Teman-teman seperjuanganku di STAIN Kudus khususnya Tarbiyah PAI kelas G

angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dalam mencari ilmu saat suka

maupun duka.
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KATA  PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

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

Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang

berjudul ” Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Performance Guru PAI di MTs

NU Hasyim Asy’ari 02 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017” disusun guna memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Program Studi

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti 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

pembahasan skripsi ini.

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

Kudus dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan tentang

penulisan skripsi ini.

3. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Drs. Fahruddin, selaku kepala MTs NU Hasyim Asy’ari 02 Kudus, yang telah

memberikan izin dan membantu penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Guru serta Staf-stafnya di MTs NU Hasyim Asy’ari 02 Kudus,

yang telah membantu penelitian dalam penyusunan skripsi ini

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Yusuf Erwin Faisal , seseorang yang selalu menyemangatiku.

8. Dan semua ikhwah dan sahabatku dimanapun berada yang senantiasa

mendukung dan memberikan inspirasi bagi saya.
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9. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

memberikan bantuan baik fisik maupun psikis, sejak mulai dari pelaksanaan

hingga selesai penyusunan skripsi ini.

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan,

penulis hanya mampu membalas dengan memanjat do’a kehadirat Allah SWT

semoga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin......

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada

manfaatnya.

Jazakumulloh Khoiron Katsiro

Kudus, 20 Februari 2017

Penulis,

Amiliani

NIM 112252
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