
 

i 
 

PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 

TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

SISWA KELAS V PADA MATA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI MI NU SALAFIYAH JEKULO 

KUDUS TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

 
 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Penyelesaian Tugas Akhir 

dalam Bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

Oleh: 

Nur Janah 

NIM 1610310048 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  

FAKULTAS TARBIYAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYAH  

TAHUN 2020 

 

 

 



 

ii 
 



 

iii 
 



 

iv 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

vi 
 

MOTTO 
 

“Engkau tidak bisa berhasil mencapai ilmu kecuali dengan 

6 perihal; pintar, senantiasa mau mengetahui, sabar, 

memiliki bekal dalam menuntut ilmu, tutorial dari guru, 

serta dalam waktu yang lama” 
1
(Ali bin Abi Thalib) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Syeikh Hasyim Asy’ari, Adabul “Alim Wal Muta’alim, ( 

Jakarta : CV Megah Jaya, 2009), 29. 
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Segala puji hanya bagi Allah SWT  yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada 

kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu 

skripsi yang berjudul ”Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di MI NU Salafiyah 

Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020”. Skripsi ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

strata 1 (satu) di IAIN  Kudus. Semoga karya ini memberi 

manfaat bagi banyak kalangan. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada 
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dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan 

motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus  (IAIN) yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan penelitian. 
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dan guru matematika kelas V yang telah memberikan 

izin penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Bapak Ibu guru dan seluruh siswa MI NU Salafiyah 

yang telah membatu kelancaran penelitian dari awal 

sampai akhir. 

9. Dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyucapkan terimakasih atas segala 

hal yang diberikan demi selesainya penyusunan skripsi 

ini dan semoga Allah memberikan balasan setimpal atas 

segala hal yang telah diberikan. 
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dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis 
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perbaikan di masadepan. Semoga skripsi ini dapat 

memberi manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan 

dan dapat berkontribusi dalam bidang 

pendidikan.Aamiin.. 
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