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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Desy Serviana 

NIM 1510310175 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan 

dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi 

ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 18 Oktober 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Desy Serviana 

NIM. 1510310175 
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MOTTO 

 

                    \ 

Artinya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya).”
1
 

(Q.S. An-Najm : 39 - 40) 

                                                           
1
 Al-Qur’an, An-Najm ayat 39-40, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

Departemen Agama RI, Fitrah Rabbani, 527. 
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Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan 
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1. Bapak dan Ibuku tercinta (Edy Martono dan Srikatun) yang telah 

mendidik dan membesarkan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan 

tulus untuk peneliti. 

2. Saudara-saudaraku tersayang Ika Wahyuningsih, Dwi Kurniawan, Etri 

Jumiati N., Dian Fatmawati, dan Novita Halimah yang telah mewarnai 

hari-hari indahku dalam kebersamaan. 
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4. Almamater tercinta IAIN Kudus, beserta seluruh Dosen dan Civitas 

Akademika khususnya Ibu Hj. Rini Dwi Susanti, M.Ag., M.Pd. yang 

telah bersedia berbagi ilmu dengan peneliti sehingga terselesaikannya 

penyusunan skripsi ini. 

5. Teman-teman Fakultas Tarbiyah PGMI khususnya kelas E angkatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ل Sy/sy ش B/b ب
Tanda 

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā با   ˊAˊ/a ء A/’a‘ ع   KH/kh خ

Bi بِيْ  A/a ء ’A’/a ع D/d د ̅ 

 Bū يُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f  as      Yāˊ nisbah ف R/r ر

 ف ل ِكيّ  Abb أب   Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

بّ  K/k ك S/s س ا ل ِميّ  Rab ر   ع 
‘ālami

y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Lengkap الْ 

رُ  ’al-furū ْاْلفُُرْوعُ  qara’a ق ر  ع   ْيِر يْ  al-qamar ْاْلق م     air  غ 

اءُ  qara’a ق ر     ْيئ   al-syams ْالشَّْمسُ  ˊal-qaḍā ْالق ض   ش 
s ai’u

n 

Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah  āˊ Marbūṭah 

ا ُل  م  الدِّ يْهِ ج    amālu    n  ِا ُل الدِّ يْه م  ة amāl al-   n  ج  ا ع   Sā’ah س 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 

inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas VI di MI Muhammadiyah Bae Kudus Tahun Pelajaran 

2019/2020” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau 

baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi junjungan semua umat 

Islam. Semoga kelak kita semua tergolong orang-orang yang mendapat 

syafa’atnya. Amin. 

Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan beberapa pihak yang 

telah membantu dengan niat tulus ikhlas, maka kiranya tiada kata yang dapat 

penulis sampaikan sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dengan 

berbekal ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Prodi PGMI 

(Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) pada IAIN Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

4. Hj. Rini Dwi Susanti, M.Ag., M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan layanan perpustakaan bagi penulis. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Asmaul Chusna, S.E selaku Kepala Sekolah MI Muhammdiyah Baeyang 

telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian di MI Muhammadiyah Bae. 

8. Rofi’ah selaku Guru Mata pelajaran SKI yang telah memberikan arahan 

dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibuku, kakakku dan seluruh keluargaku tercinta yang 

senantiasa mengalirkan doa dan dukungan baik moril, materiil maupun 

spiritual sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Dan segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, sehingga kritik dan saran yang 

bersifat konstruktif sangat diharapkan. Peneliti hanya dapat menyampaikan 

untaian maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi kita 

semua dan segenap para pembaca. Amin. 

 

 

 Kudus, 18 Oktober 2019 

 Peneliti, 

 

 

 

 

 Desy Serviana 

 NIM. 1510310175 


