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KEMENTERIAN AGAMA RI  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing 

 

 Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

Di Kudus 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudari Anis Uswah Khasanah 

Nim. 112414 dengan judul “Pengaruh Require Learner Participation dan Explicit 

Instruction Terhadap Kedisiplinan peserta didik di SMPT AL-Kautsar Jepang 

Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017.”Pada jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, 

maka skripsi dimaksud dapat disetujui dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal 

yang direncanakan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam sidang munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. Demikian, kami 

sampaikan terima kasih 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Kudus, 7 Desember 2016 

Pembimbing 

 

 

 

Drs. Ulin Nuha, M.Pd 

NIP. 196512101999031001 
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PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama   : Anis Uswah Khasanah 

NIM   : 112414 

Jurusan/Prodi  : Tarbiyah/PAI 

Judul Skripsi : “Pengaruh Require Learner Participation dan Explicit Instruction 

Terhadap Kedisiplinan  peserta didik di SMPT AL-Kautsar Jepang 

Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017.” 

 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus pada tanggal:  

5 Januari 2017 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebaggai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah/PAI. 

 

Kudus,  02 Maret 2017 

Ketua Sidang/Penguji I    Penguji II 

 

 

Farida, M.Si      Rini Dwi Susanti, M.Ag, M.Pd 

19790107 200312 2 001    19740828 200501 2 008 

 

Dosen Pembimbing     Sekretaris Sidang 

 

 

 

Drs. Ulin Nuha, M.pd    Ahmad Falah, M.Ag 
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PERNYATAAN 

 

 

 
Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar 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 dan dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah. 

 

 

 

Kudus, 6  Desember 2016 

Saya yang menyatakan 

 

 

AnisUswahKhasanah 

       Nim. 112414 
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HALAMAN MOTTO 

 

                             

                               

Artinya : “ … dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya 

ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya 

dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An Nisa’ : 13). 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN  

Karya ini ku persembahkan untuk : 

1. Bapak Ibukku Tersayang yang tak henti-hentinya memberikan semangat, doa, dan juga 

memberikan dorongan materil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya tugas ahir 

ini tanpa adanya kendala yang berat. 

2. Buat sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan semangat, tak lupa buat mbk Irma sama meymey yang bersedia meluangkan 

waktunya untuk membatu saya sehingga bias terselesaikan dengan baik. 

3. Buat teman-teman kelas L yang sudah saya anggap seperti keluarga, Teman-teman PPL 

MTSN2 kudus, juga kepada Teman-teman KKN Posko 21 yang senantiasa memberikan 

kehangatan dalam kebersamaan, canda tawa selalu menghiasi hari-hari kita. 

4. Buat para guruku serta dosen pembimbingku yang dengan sabar telaten membimbingku, 

sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 

5. Buat via dan jannah, makasih banyak sudah bersedia menemaniku wira-wiri kesana 

kemari hingga terselesaikannya skripsi ini. 

6. Buat semua pihak yang selalu mendoakan dan senantiasa membantuku. 

Trima kasih buat semuanya… 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alakumWarahmatullohiWabarokatuh 

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

sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari 

berbagai pihak seghingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui pembahasan 

skripsi ini. 

2. H. Kisbiyanto, S.Ag.,M.Pd., selaku ketua jurusan Tarbiyah pada STAIN Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Rini Dwi Susanti, M.Ag.,M.Pd.,selaku ketua prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) pada 

STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

4. Drs. UlinNuha, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Fathur Rohman selaku kepala di SMPIT AL-Kautsar Jepang Mejobo Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian di sana guna menyelesaikan skripsi ini. 

7. Nur Faizin,S.Pd.I, selaku guru Mapel PAI kelas VIII SMPIT AL-Kautsar Jepang Mejobo 

Kudus yang telah memberikan arahan saat proses penelitian  guna menyelesaikan skripsi ini. 

8. Segenap keluarga besar kami yang langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik 

moril maupun materiil dan yang selalu member motivasi kepada peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini. 

9. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. 
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Tiada kata dan persembahan yang dapat diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas 

bantuannya. Semoga Allah kelak membalas kebaikannya dengan berlipat ganda.  

Tak ada gading yang takretak, begitu pun kemungkinan kesalahan yang selalu terjadi 

dalam penulisan skripsi ini.Akhirnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan. Untuk itu guru praktikan mengharapkan kritik dan saran yang dapat 

dijadikan perbaikan di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan para pembaca padaumumnya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 7 Desember 2016 

Penulis, 

 

 

AnisUswahKhasanah 

NIM. 112414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


