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Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan dengan ini 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

3. Seluruh isi di dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis 
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MOTTO 

 

ِت َوَما فِي  َوَٰ قُۡل إِن تُۡخفُواْ َما فِي ُصدُوِرُكۡم أَۡو تُۡبدُوهُ يَۡعَلۡمهُ ٱّلَلُُۗ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلَسَمَٰ

 (٩٢)آل عمران :  ٱۡۡلَۡرِضُۗ َوٱّلَلُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشۡيٖء قَِديٞر 

Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 

melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di 

langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

(QS. Ali Imron: 29) 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه من شرور أنفسنا و من سيئات 

أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له. أشهد أن ال إله إال هللا 

 و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. أللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و

 على اله و صحبه و من اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 

ni’mat, rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah 

kepada Nabi Muahmmad SAW, yang telah menuntun kita menuju jalan 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “Peran Kepala 

Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMP 

Assirajiyah Demak”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa 

terima kasih kepada: 

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dorongan dan curahan perhatian 

baik moril maupun materil serta do’a yang selalu teriring setiap saat untuk 

ananda dalam menghadapi segala hal. 

2. Segenap ustadz-ustadzah Perguruan Islam Mathol’ul Falah Kajen dan dosen 

Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah memberikan banyak ilmu 

kepada penulis. 

3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

(UNISSULA). 
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4. Bapak Toha Makhsun, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku Sekretaris Jurusan Tarbiyah, 

Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada 

lelah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum, selaku wali dosen yang senantiasa 

memberikan motivasi dan mengarahkan penulis. 

6. Bapak Ahmad Faizin, S.Pd.I selaku kepala sekolah SMP Assirajiyah, Ibu 

Endah Fitriyah, S.Pd.I selaku guru PAI SMP Assirajiyah, serta para guru 

dan karyawan SMP Assirajiyah yang telah berkenan memberikan informasi 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan skripsi 

ini 

Akhir kata, semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan, 

semoga diganti oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda. 
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