
 
 

i 

 

Peningkatan Kinerja Islami Dengan Budaya Organisasi Islami 

Sebagai Variabel Moderasi di MA NU Banyuputih 

 

 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratanmencapai derajat Sarjana S1 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

ARIEF SETYONUGROHO 

NIM : 30401210537 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAMI SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEMARANG 

2017 

 



 
 

ii 

 

 

  



 
 

iii 

 



 
 

iv 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كَاَن َمْسئُ ْوالً )اإلسراء  َوالَ تَ ْقُف ماَ لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إنَّ السَّ

“ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 

kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 

kemenanganmu itu hanyalah dari Allah 

 يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذ ْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُأْو تُ ْوااْلِعْلَم َدرَجت  

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

 

Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan Hidup Yang Mandiri 

Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar 

Sesekali Lihat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada Berujung 

 

PERSEMBAHAN : 

 Allah SWT atas segala karunia Nya 

 Junjunganku Nabi Muhammad SAW 

 Ibu dan Bapak yang selalu mendo’akan dan menyayangiku  

 Sahabat dan teman-teman yang telah memberi semangat dan motivasi   

 Almamaterku 
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menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul “Peningkatan Kinerja 
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yang sangat berguna bagi penulis. 
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MM selaku dosen penguji skripsi  
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bagi penulis. 
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secara moral, material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang dan 

pengorbanan. 

6. Kepala Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama’ H. Ali Sodiqin, M. Pd.I atas ijin 

penelitian yang telah diberikan.  
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S.Pd. dan para guru serta seluruh pegawai, staf, tenaga administrasi, 

Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ 01 Banyuputih yang telah membimbing 

dan membantu dalam melaksanakan penelitian. 

8. Terimakasih atas dukungan dan semangat, kebersamaan, dan bantuan para 

sahabat dan teman, serta teman-teman Manajemen D 2012. Terimakasih atas 

motivasi, kebersamaan, kekeluargaan, keseruan dan persahabatan selama 

menempuh pendidikan di Unissula. 

9. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaikan skripsi, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan. 
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