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KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 

Yth.  Ketua STAIN Kudus 

 cq. Ketua Jurusan Tarbiyah  

 di – 

        Kudus   

 

   

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari : Anif Fatur 

Rosyidah, NIM : 112148, dengan judul “Penerapan Metode Mind Map dan 

Gallery Walk dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs N 2 Kudus Tahun Pelajaran 

2016/2017” pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

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 terima kasih. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

      Kudus,  6 September 2016  

      Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Ahmad Falah, M.Ag 
NIP. 1972208222005011009 
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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

PENGESAHAN 

 

Nama : Anif Fatur Rosyidah 

NIM : 112148 

Jurusan/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam  

Judul Skripsi : “Penerapan Metode Mind Map dan Gallery Walk dalam 

Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs N 2 Kudus Tahun 

Pelajaran 2016/2017” 
 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

19 September 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah. 

  

 Kudus,  23 September 2016 

Ketua Sidang / Penguji I Penguji II 

 

 

Dr. Sulthon, M.Ag., M.Pd. Manijo, M.Ag 

NIP. 19701103 200501 1 002 NIP. 19720312200710 1 002 

 

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang/Penguji III 

 

  

Ahmad Falah, M.Ag Amin Nasir, S.S., M.S.I 

NIP. 197220822200501 1 009 NIP. 19830707 200901 1 009 
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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Anif Fatur Rosyidah 

NIM : 112148 

Jurusan : Tarbiyah/PAI 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam 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 September 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

Anif Fatur Rosyidah 
NIM. 112148 
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MOTTO 

 

 

                              

                             

 

Artinya: 

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

(QS. An Nahl: 125)1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Alqur’an Terjemah Standar Penulisan dan 
Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pustaka Al-Mubin, Jakarta, 2013, hlm. 281 
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Persembahan 

 
Alhamdulillah  puji syukur kehadirat-Mu ya Robbi, yang telah memberikan 

kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini 

penulis sembahkan untuk mereka yang terkasih : 

 Kedua orang tuaku bapak Nurkhan dan ibu Zaro’ah yang tiada henti 

mendo’akan kesuksesan anak-anaknya, pengorbanan dan kasih 

sayangnnya yang tiada henti, do’a restu dengan tulus ikhlas menjadi 

penyejuk langkahku menuju ridho Rabb-ku untuk mencapai cita-cita. 

 Nenekku dan Adikku tersayang Vina Normala yang selalu mensuport, 

memotivasi yang senantiasa mewarnai keindahan dalam kehidupan. 

 Seluruh keluargaku yang telah mendo’akan, memotivasi dan mendukung 

setiap langkahku. 

 Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

 Buat sahabat-sahabatku dayah, hida, puji, inay, nikmah, khotij dan 

teman-temanku yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu segala hal dalam bentuk moral maupun spiritual. 

 Teman-teman angkatan 2012 kelas D, teman-teman PPL Ma Nu 

Hasyim Asy’ari 03 Honggosoco, teman-teman KKN Karangrejo Lor yang 

memberi inspirasi dan motivasi dalam berkompetensi menggali 

pengetahuan. 

 Serta semua pihak yang turut serta dalam pembuatan skripsi ini baik 

moril maupun materil. 

 Pembaca yang budiman. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Ilahi Robbi yang 

senantiasa mencurahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga 

penulis mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu lebih lama. 

Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rosulullah 

SAW, Nabi akhiruzzaman yang menjadi uswatun hasanah bagi umat sepanjang 

zaman. Semoga kita tetap mendapatkan syafa’atnya di akhir nanti. Amiin. 

Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Jurusan Tarbiyah 

dalam program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus dengan judul 

“Penerapan Metode Mind Map Dan Gallery Walk Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di MTs 

N 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

arahan dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu, sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid,M.S.I,selaku ketua STAIN Kudus. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd, selaku ketua jurusan Tarbiyah STAIN Kudus 

yang telah memberikan persetujuan dalam pembuatan skripsi ini. 

3. Ahmad Falah, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis. 

4. Hj. Azizah, S.Ag.,MM, selaku ketua perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dosen dan staf pengajar STAIN Kudus yang telah memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis. 

6. Rodliyah, S.Ag, M.SI selaku Kepala MTs N 2 Kudus yang telah bersedia 

memberikan izin penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi ini. 
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7. Istiqomah, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang 

telah yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian ini. 

8. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan semangat dan 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan moral, material 

maupun spiritual. 

9. Sahabat-sahabatku pada waktu PPL dan KKN, yang selalu memberikan 

inspirasi dan pengalaman baru, terima kasih atas kebersamaan kalian. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan saat bimbingan skripsi yang selalu bertukar 

fikiran dan memberikan motivasi satu sama lain. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di STAIN Kudus yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis merasa berhutang budi 

dan tiada mampu untuk membalasnya kecuali hanya dengan memanjatkan do’a  

jazakumullah khoiron katsiro. 

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga 

skripsi ini bermanfa’at bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amiin. 

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dalam segala urusan, 

semoga kita diberikan petunjuk-Nya selalu dan selamanya. Amiin. 

  

       Kudus, 6 September 2016 

Penulis, 

 

 

    ANIF FATUR ROSYIDAH 
NIM.112148 

 


