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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nurul 

Jannah NIM 1610110351 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, 24 September 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Nurul Jannah 

NIM. 1610110351 
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MOTO 

 

“Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, 

maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan" 

-Imam Syafi’i- 

 

Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan 

rekreasi yang paling indah adalah mengajar." 

-KH Maimoen Zubair- 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin.. segala puji dan syukur 

penulis persembahkan kepada Allah SWT, dzat yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa mencurahkan 

rahmat serta hidayahNya. 

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang 

penyejuk hati dan suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad 

SAW. Nabi yang telah banyak berjuang untuk membawa kita 

keluar dari zaman jahiliyah dan yang syafa’atnya selalu kita 

harapkan kelak di hari kiamat. 

Keluh kesah, naik turunnya semangat, berbagai rintangan 

hingga kegelisahan yang memberatkan langkah tak dapat lagi 

dielakkan. Mengingat Allah adalah As-Samii’ yang selalu 

mendengarkan do’a-do’a hambaNya dan Allah adalah Al-Bashiir 

yang selalu melihat usaha hambaNya membuat penulis percaya dan 

yakin dengan pertolongan dan kasih sayangNya untuk 

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, pada akhirnya 

tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan di 

waktu yang tepat (InsyaaAllah). Karya ini merupakan bentuk 

kegigihan serta kerja keras dalam suatu usaha untuk mencapai cita-

cita yang telah didamba-dambakan. 

Dengan mengharap ridho Allah SWT, karya ini saya 

persembahkan kepada: 

1. Orang tua tercinta, Bapak Rofi’idan Ibu Rohmah serta 

keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan 

memberikan semangat demi terselesaikannya tugas 

akhir (skripsi) ini. 

2. Bapak Ibu Dosen IAIN Kudus yang telah memberikan 

pengetahuan, wawasan serta bimbingan kepada saya. 

3. Teman-teman PAI Kelas J dan teman-teman KKN-IK 

Posko SAMAWA yang selalu berbaik hati membantu, 

memberikan semangat dan yang selalu saya rindukan. 

4. Pihak-pihak terkait yang namanya tidak bisa 

disebutkan satu per satu yang telah membantu saya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

Harapan saya, semoga amal baik yang telah diberikan 

mendapatkan balasan kebaikan yang berlipatganda dari Allah 
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SWT. Tiada hubungan yang lebih baik melainkan saling 

mendokan. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih dengan 

iringan do’a Jazakumullah Ahsanal Jaza’, Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh 

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan hidayah-

Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Kompetensi Pedagogik Guru Fiqih dalam Mengembangkan 

Kemampuan Kognitif Peserta Didik kelas VII di MTs Darul 

Ulum Purwogondo Kalinyamatan Jepara”. Sholawat dan salam 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW 

sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat dan yang selalu 

dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan penelitian 

dan penyelesaian penulisan skripsi ini, Penulis banyak 

mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Orang tua tercinta, Bapak Rofi’i dan Ibu Rohmah serta 

keluarga besar atas do’a, dukungan dan motivasi yang tiada 

henti-hentinya untuk penulis sehingga penulis dapat 

melanjutkan studi hingga selesai. 

2. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus. 

3. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus. 

4. Bapak Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I., selaku Ka. Prodi 

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 

5. Ibu Setyoningsih, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan 

dorongan semangat kepada Penulis. 

6. Ibu Dewi Ulya Mailasari, SS. MA. selaku pembimbing 

akademik. 

7. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Kudus yang telah banyak 

membantu selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Ali Akrom, S.Pd.,Bio., selaku kepala MTs Darul Ulum 

yang telah berkenaan memberikan ijin penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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9. Bapak H. Ahmad Zen, S.Ag. selaku guru fiqih kelas VII, 

peserta didik kelas VII A, VIIF dan VII H yang telah 

berkenaan memberikan informasi terkait data yang diperlukan 

penulis, serta para responden yang telah membantu penulis 

dalam melakukan penelitian di MTs Darul Ulum Purwogodo 

Kalinyamatan Jepara. 

10. Teman-teman PAI Kelas J angkatan 2016 dan teman-teman 

Posko SAMAWA KKN-IK 2019 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu per satu yang senantiasa membantu dan 

memberikan semangat kepada penulis. 

11. Seluruh pihak terkait yang telah berkenaan membantu dan 

memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dari segi isi, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan Penulis, 

semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan 

kebaikan yang berlipatganda dari Allah SWT dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya. Terakhir, kesempurnaan hanya milik 

Allah SWT dan segala kekurangan hanya milik hamba-Nya. 

Billahi taufiq wal hidayah 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh. 

 

Kudus, 24 September 2020 

Penulis 

 

 

 

Nurul Jannah 

NIM. 1610110351 

 

 


