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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 
Yth. Ketua STAIN Kudus 
        Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah PAI 
        di – 

Kudus 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari: Siti Halimatus 

Sakdiyah, NIM : 112 409 dengan judul ”Penerapan Metode Demonstrasi pada 
Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Keterampilan Ibadah  Siswa Kelas 
VII di MTs Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017”, pada Jurusan 
Tarbiyah Program Studi PAI setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 
pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut 
diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang 
direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimaksih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kudus, 09 Februari 2017 

Dosen Pembimbing 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama :  Siti Halimatus Sakdiyah 

NIM :  112 409 

Jurusan/Prodi :  Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi    :  Penerapan Metode Demonstrasi pada Pembelajaran Fiqih 

dalam Meningkatkan Keterampilan Ibadah Siswa Kelas 

VII di MTs Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini besar-besar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Kudus, 09 Februari 2017 

Yang membuat pernyataan 
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MOTTO 

 

                        

                        

                 

Artinya :  
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 

(Q.s Ar- Ra’du ayat 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Al-Qur’an Surat Ar-Ra’du Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, Al-

Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, Jakarta, 2002. 
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PERSEMBAHAN  
 

Alhamdulillahhirobbil’alamin… Akhirnya aku sampai ke titik ini, 
Sepercik keberhasilan yang engkau hadiahkan 

padaku ya Rabb 
 

Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb 
Serta shalawat dan salam kepada junjunganku Rasuluallah SAW  sang 

revolusioner dunia dan para sahabat yang mulia 
Semoga sebuah karya kecil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi 

kebanggan bagi keluargaku tercinta dan bermanfaat bagi orang lain 
Ku persembahkan karya kecil ini… 

 Kepada kedua orang tuaku Bpk  Suwarno dan Ibu Kunisah yang begitu 
istimewa dalam hidupku, yang dalam sujud-sujud panjangnya selalu berdo’a 
untuk kebaikanku dan telah memberikan bantuan moril, materiil maupun 
spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 
baik.  

 Kepada  Adikku tercinta M.Habib Anshori dan Hilaliyah, yang senantiasa 
memberikan perhatian yang berbeda serta memberikan warna dalam hidupku. 

  Sahala Adma jaya Mangunsong yang selalu memotivasiku dan memberi 
warna di setiap langkah hidupku. 

 Ibu Muzdalifah, S.Psi. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan dalam penyusunan skrpsi ini. 

  Sahabatku Diah Makmuriyah dan Dyah Asyrof  sebagai sahabat curahan 
hati, kegelisahan hati, kegalauan hati yang tiada hentinya  memberi motivasi 
dan arahan untukku  

   Kepada Teman-teman koplakku yang setia menemani dalam suka dan 
dukaku Didik, Mahrus, Huda, Alif,  Mora, Mutia  dan Auni 

 Kepada semua sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang 
senantiasa menemaniku serta mengisi hari-hariku dengan canda tawa kalian 
yang tak akan pernah kulupakan. 

 Kepada Teman-Teman kelas L-PAI terimakasih atas segala supportnya 
 Kepada Teman-Teman  KOST Bambu Nia, Dyah, Nurin, Nia, Leny, Nadia, 

Awid, Dalif, Chilma, Septi, Emy, Hilyah, Iin dan Werlis terimakasih atas 
do’a n motivasinya  

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk 

kuucapkan terimakasih… 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rohmanir Rohim 

Tiada kata yang patut terucap, selain puji syukur kehadirat illahi robbi, 

atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada 

hamba-hamba-Nya. Untaian sholawat serta salam senantiasa tersanjung kepada 

insan kamil habiby al mujtaba Muhammad SAW , sang pemberi syafa’at yang kita 

nanti dan kita harap selalu syafa’atnya  

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Metode 

Demonstrasi pada Pembeajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Keteramplian 

Ibadah Siswa Kelas VII di MTs Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kudus yang telah merestui penyusunan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan kelancaran atas segala proses administrasi 

terkait penyusunan skripsi ini. 

3. Hj. Rini Dwi Susanti, M.Ag, M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama 

Islam STAIN Kudus yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 

memilih kajian skripsi dan membantu memberikan pandangan terhadap 

kajian yang penulis pilih. 

4. Muzdalifah, S.Psi., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam penyusunan skripsi. 

5. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus beserta 

pengurus perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Rodliyah, S.Ag., M.S.I. selaku kepala sekolah MTs Negeri 2 Kudus yang telah 

membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

7. Nafis Sholihah, S.Ag selaku guru mata pelajaran  Fiqih MTs Negeri 2 Kudus, 

yang telah memberikan arahan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. 

8. Staf dan karyawan MTs Negeri 2 Kudus, yang telah membantu dan 

memberikan pelayanan dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

9. Bapak dan ibu tercinta yang telah mendoakan dan mendukung jalannya 

perjuanganku dalam menuntut ilmu, sehingga terealisasikanlah tugas akhir 

dalam studiku ini. 

10. Seluruh sahabat yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi dan 

semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu 

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

yang bisa penulis berikan kecuali do’a, semoga amal kebaikan Bapak, Ibu, dan 

sahabat semua sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah 

SWT. Amin. 

Seiring do’a dan ucapan terima kasih, penulis mengharap kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang 

sebenarnya. Akhir kata, penulis berdo'a semoga tulisan yang amat sederhana ini 

bermanfaat bagi semua. Amin ya robbal a'lamin. 

Jazakumulloh Khoiron Katsiro. 

Kudus, 09 Februari 2017 

Penulis, 
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