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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

   NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Kepada 

Yang Terhormat, 

Ketua STAIN Kudus  

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

di – 

K u d u s 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Barokah,NIM: 112 

417dengan judul: “Pengaruh Konsep Diri Guru Fiqih Tentang Pembelajaran 

Dan Pelaksanaan Metode Habit Forming (Pembiasaan) Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Psikomotorik Siswa Di MA Futuhiyyah 2 

Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2015 / 2016”pada jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai 

dengan 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 Warahmatullah Wabarakatuh 
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PENGESAHAN 
Nama   : Barokah 

NIM   : 112 417     

Jurusan/Prodi  : Tarbiyah/ PAI 

Judul Skripsi :Pengaruh Konsep Diri Guru Fiqih Tentang 

Pembelajaran Dan Pelaksanaan Metode Habit Forming 

(Pembiasaan) Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Psikomotorik Siswa di MA Futuhiyyah 2 Mranggen 

Demak Tahun Pelajaran 2015 / 2016 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi SekolahTinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

1 September 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam IlmuTarbiyah. 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     :  Barokah 

TTL     :  Grobogan, 22 Maret 1995  

NIM     :  112417   

Jurusan/Prodi  : Tarbiyah/PAI  

Judul Skripsi  : “Pengaruh Konsep Diri Guru Fiqih Tentang 

Pembelajaran dan Pelaksanaan Metode Habit 

Forming (Pembiasaan) Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Psikomotorik Siswa di MA Futuhiyyah 2 

Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2015/2016” 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar asli 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini, 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah 
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MOTTO 

 

 
 

 تعلم فليس المرء يولد عالما
Belajarlah, seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan pintar 

 

 

                           

       

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” 

(Q.S Al – Hashr : 18) 
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PERSEMBAHAN 

 

1. Penulis mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur 
kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayingnya kepada 
penulis sampai sekarang dan sampai akhirat kelak. 

2. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Nashoro dan IbuJami tercinta yang 
selalu mendukung langkahku, selalu memanjatkan doa untuk putri 
tercinta dalam hembusan nafasnya. Thank’s for all … 

3. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Islamy Kauman Jekulo Kudus 
(Hj. Basyiroh) yang senantiasa memberikan bimbingan rohani disela-sela 
kesibukannya. 

4. Untuk kakak-kakak dan adikku (Umi Faizah,Moh. Abrori, Sholihatun, 
Saifudin dan Siti Fatimah ) makasih atas motivasinya....  

5. Untuk keponakan-keponakanku (Afham, Nabil dan Agha), yang selalu 
memberikan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga 

6. MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak  yang sudah mengizinkan untuk 
dijadikan tempat penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Teruntuk kekasihku (Ahmad Hanafi) yang selalu mengisi hari-hari 
dengan kasih sayang dan semangatnya, semoga kita bias hidup bersama 
untuk masa depan yang bahagia 

8. Sahabat-sahabatku tercinta angkatan2012 khususnya “PAI class L” 
yang sudah memberiku banyak hal, pengalaman, suka duka selelu ada. 

9. Santri-santri Pon.Pes An-Nur Al-Islamy yang selama ini telah 
menemaniku melewati hari-hari dalam suasana suka maupun duka 
bersama-sama 

10. Teman-teman PPL MTs N 2 Kudus terimakasih motivasinya…. 
11. Teman-teman KKN 24 Tanggel Winong Pati terimakasih untuk 

pengalaman selama sebulan serta motivasinya selama ini…. 
12. Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tercinta…… 
13. Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan 

dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

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 Konsep Diri Guru Fiqih Tentang 

Pembelajaran Dan Pelaksanaan Metode Habit Forming (Pembiasaan) Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Psikomotorik Siswa Di MA Futuhiyyah 2 Mranggen 

Demak”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata 1 (satu) di STAIN Kudus. Semoga karya ini memberi manfaat bagi 

banyak kalangan.  

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sebagai 

uswatunhasanah yang telah membebaskan manusia dari kebodohan yang 

membelenggu umat. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak 

merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Atas kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut, 

alhamdulilah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang 

berarti. Untuk itulah, penulis mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud 

terimakasih yang tak terhingga kepada:  

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

merestui pembahasan skripsi ini. 

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

STAIN Kudus, serta dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, M.M, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus beserta stafnya yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak H. Helmi Wafa, S.E selaku Kepala MA Futuhiyyah 2 yang telah 

memberikan izin penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Umi Hanik selaku guru Mata Pelajaran Fiqih yang telah membantu 

kelancaran penelitian penulisdari awal sampai akhir dan kepada seluruh 

Bapak guru, staf, karyawan dan seluruh siswa MA Futuhiyyah 2 yang 

telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah menempa karakter, selalu memberikan 

keleluasaan pada penulis. 

8. Para guru penulis dari SD, MTs, dan MA sampai perguruan tinggi yang 

telah banyak memberikan bekal ilmu yang pernah penulis ambil ilmunya 

semoga keikhlasan dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya 

menjadikan amal yang tiada hentinya mengalir mengiringi kehidupan 

dunia akhiratnya. 

9. Dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tak dapat disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan 

kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat di 

jadikan perbaikan di masa depan. 

 

 

 

 

 


