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Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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MOTTO 

 

ةۡ ۡمۡ هۡ َن ۡوََجَعل ۡ ئِمَّ
َ
ونََۡيهۡ ۡأ مۡ ۡد 

َ
وۡ ۡرِنَابِأ

َ
لَوۡ ٱِۡإَوقَامَۡۡتَِۡر ۡيۡ ل َۡٱَۡلۡفِعۡ ِۡهمۡ إَِل َۡۡنا َۡحيۡ َوأ ۡةِۡلصَّ

َكوۡ ٱۡءَِۡإَويَتا ۡ ٧٣ۡۡۡبِِدينََۡع ََۡۡلَاَۡوََكن وا ۡۡةِ ۡلزَّ
 

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. 

(Q.S. al-Anbiya’: 73)1 

 

 

  

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahnya, Surabaya, Karya 

Agung, 2006, hal. 456 



 

v 
 

DEKLARASI 

 

ْحَمنِِِللاِِِبِْسمِِ ِحْيمِِِالرَّ الرَّ  

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa. 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang di tulis oleh orang lain 

2. Skripsi initidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang terdapat pada referensi yang dijadikan penulis sebagai rujukan. 
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KATA PENGANTAR 

ْحَمنِِِللاِِِبِْسمِِ ِحْيمِِِالرَّ الرَّ  

ْورَِِِعلَىِنَْستَِعْينِ َِوبِهَِِاْلعَالَِمْيَن،َِرب ِِِِِلِِِاْلَحْمد ِ ْيَن،ِالدُّْنيَاِأ م  ََلة َِِوالد ِ ِسَََّلمِ َوالَِوالصَّ

ْرَسِلْينَِِاْْلَْنبِيَاءَِِِسي ِدَِِِعلَى أَْجَمِعْينََِِوَصْحبِهِِِأَِلهَِِِوَعلَىَِواْلم  . 

Di setiap hembusan nafas kita, di setiap percikan aliran darah kita, dan di 

setiap langkah kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, dengan judul “Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah Di MTs An-Nidham Kalisari Sayung Demak” 

yang menjadi tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi 

umatnya. 

Selanjutnya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, bukannya 

berjalan tanpa hambatan, namun sebagai pemula dalam hal tulis-menulis tidak 

akan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang selalu ada, akan tetapi berkat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya beberapa hambatan tersebut dapat 

dilewati, sehingga skripsi ini dapat tersusun. 
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Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk 

itu penulis mengucapkan beribu-rubu terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda Masrukhin dan ibunda Mukminah, segenap sanjung tertumpah 

untuk Ayah dan Ibuku tercinta, merekalah yang telah memberikan 

segalanya apa yang diberikan kepada anak tercintanya ini, dan saya tidak 

sanggup untuk menyebutkan apa saja yang telah diberikan, demi 

memperjuangkan cita-cita anaknya, segala upaya telah dilakukan. Do'a dan 

usaha ayah dan ibu yang sangat berarti bagiku. 

2. Kedua adik saya, Lailatul Hidayah dan Ahmad Kafa Bihi yang selama ini 

menjadi semangat dan motivasi yang begitu luar biasa bagi saya, karena 

merekalah saya terus merasa gelisah dan ingin segera merampungkan 

tugas akhir ini, sebagai kaka pertama memang sudah seharusnya menjadi 

orang pertama yang ikut andil menyukseskan kalian dalam menggapai 

cita-cita yang kalian cita-citakan. Terimakasih Nduk, Lik cilik.  

3. Bapak Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M. Ag. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk 

membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak H. Anis Malik Toha, Lc., MA., Ph. D. selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Drs. Yasin Arief S, SH., MH, 

selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membekali ilmu 

pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Khoeron, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Sekolah yang telah memberikan 

izin penelitian dan membantu peneliti dalam mengumpulkan dan 

memberikan informasi terkait dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabatku yang super duper Awesome, (Baca: Fajar, Eko 

Aryanto, Dani, Aris, Adzim, Romen, Anas, Cicik, Anisa pesek, Dina, Ana 

minta, Akida, dan tak lupa Pak Abu selaku Satpam Awesome). 

Terimakasih atas kebersamaan, kecerian dan candatawa kalian ga akan 

pernah terlupakan. 

7. Tidak lupa dan tidak akan pernah terlupakan, kepada semua Senior, Kader 

dan Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat 

Sultan Agung Semarang. Terimakasih semua, terutama kepada semua 

pengurus komisariat angkatan Awesome kabinet back to khittah, yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan 

motivasinya.  

8. UKM Unit Pengamalan Islam (UPI-SA) terimakasih telah mengajarkan 

arti hidup yang lebih baik. 

9. Badan Legislatif Mahasiswa, selama tiga periode dalam kepengurusan 

penulis belajar banyak tentang arti kelembagaan. Terimakasih atas semua 

pengalaman yang sangat teramat sangat berharga. 

10. Teman-teman Fakultas Agama Islam,  jurusan Tarbiyah angkatan 2012. 

11. Sahabat Siti Maghfiroh (Baca: Sekretaris IDiot) yang telah membantu dan 

menemani penulis bolak-balik ke sekolahan dan yang sering juga tak minta 

untuk mengkoreksi setiap kata demi kata dalam penyelesaian skripsi ini, 

terimakasih telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini. 
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12. Anggota Black Cobra (Baca: Moh. Mujib, Rois, Alvin Afriansyah, 

Burhan, Huda, wahyu, dll) Anggota SmART_Idiot (Baca: Dilla, Firoh, 

Salis, sufi dan naya) Anggota Geng Kopl* (Baca: Nabilla, Us, Anis, 

Rohmah dan Yuni) 

13. Dan semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moril 

maupun materil untuk terselesainya penyusunan skripsi ini. 

Dengan ketulusan dan keikhlasan dalam membantu penulis tiada imbalan 

yang dapat penulis berikan kecuali do'a semoga mereka senantiasa diberi imbalan 

yang lebih baik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan meski sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

penyajian data serta tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya dengan kerendahan hati, hanya kepada Allah SWT penulis 

memohon hidayah dan inayah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin 
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