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KEMENTERIAN AGAMA
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KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah

d i -

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. I(b"

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari: Sri rffidya Eka U.F NIM

112290 dengan judul:. "Penerapan Konsep Mastery Learning Untuk

Meningkatkan Kemflmpuan Penguasaan Materi Pada Mata Pelajaran Fiqih

Di MTs Khozinntul tllum Kaliwangan Blora Tahun Ajaran 201512016'0. Pada

Jurusan Tarbiyah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses

pembimbingan, maka skripsi ini dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. Oleh

karena itu mohon dengan hormat agar naskah skripsi ini diterima dan diajukan

dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Kudus,30 November 2016

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

Dr. H.Ihsan. M.As
NIP. 196704041998031001



KBMNNTERIAN AGAMA
SEKOLAH TII!!'GGI AGA*{A ISI.A*{ l\EGERI
KTIDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Widya Eka U.F

NIM z 112290

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAl

Judul Skripsi : o'Penerapan Konsep Mastery Learning Untuk

Meningkatkan Kemampuan Penguasaan Materi Pada

Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Khozinatul IJIUm

Kaliw*ngan Blora Tahun Ajaran 2015i2016".

Telah dimunaqasahkan oleh Tirn Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus pada tanggal :

6 Desember 2016

Selanjutnya daprt diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk

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

Pendidikan Agama islam.

Kudus,6 Desember 2416

Dosen Pembimbing

Dr. H.Ihsan. M.As
NrP. 196704041998031001
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PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIM

Jurusan

Judul Skripsi

Sri Widya Eka U.F

rt2290

Tarbiyah/ PAI

Penerapan Konsep Mastery Leurning Untuk Meningkatkan

Kemampuan Penguasaan Materi Pada Mata Pelajaran

Fiqih Di MTs Khozinatul Ulum Kaliwangan Blora Tahun

Ajaran 201512016".

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya saya sendiri,

bukan jiplakan terhada'p hasil karya olang lain. Pendapat atau temuan orang lain

yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya'

Kudus, 25 Novembet 2016

Yang membuat PernYataan

Saya,

W.

SRI WIDYA EKA U.F
NrM. 1\2290
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Motto 
                            

                                   

                 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (QS al-Mujadilah: 11)
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1
 Mushaf Khadijah, AL-Qur’an dan Terjemahannya, Insan Media, Pustaka, Jakarta, hal.543  
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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan skripsi ini kepada : 

 Kedua orangtuaku Bapak (wiji) dan Ibu (Fatimah) 

tercinta yang tiada henti melantunkan do’a dan 

curahan kasih sayangnya tanpa batas. 

 Drs. Ihsan, M.Ag selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan, telah meluangkan 

waktu,tenaga dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan skripsi dan arahan pada penulis. 

 Bapak dan ibu dosen serta bapak ibu guru yang 

telah membimbing dan mengarahkanku dalam 

proses belajar mengajar hingga mengantarkanku 

dari tidak tahumenjadi tahu dari tidak fajam 

menjadi faham. 

 keluarga besar yang memberikan perhatian serta 

dukungan baik materil maupun nonmaterial. 

 Almamaterku stain kudus. 

 Pembaca yang budiman. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga 

tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan 

harapan semoga penulis mendapat Syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada : 

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

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H.Ihsan M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi pengarahan dan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM. selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali penulis 

berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang Insyaallah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Bapak Noor Rokhim, S.Pd.I, selaku Kepala Madrasah MTs Khozinatul Ulum 

kaliwangan Blora yang telah memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.  

7. Bapak Khobir, selaku pendidik mata pelajaran Fiqih di MTs Khozinatul Ulum 

Kaliwangan Blora yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang luar 

biasa kepada penulis berupa informasi dan data terkait penyusunan skripsi ini. 
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Para pendidik dan karyawan di MTs Khozinatul Ulum Kaliwangan Blora

yang telah memberikan bantuan dan pelayanan data yang diperlukan dalam

penyusunan skriPsi ini.

Ayah, Ibunda dan keluarga tercinta yang secara iangsung maupun tidak telah

membantu baik moril maupun materiil selama penyusunan skripsi ini.

Sahabat - sahabatku kelas H-PAI angkatan 2012 yang pasti akan selalu

kurindukan, yang berjuang bersama selama 4 tahun hingga proses

penyusunan skripsi ini.

Keluarga besar "Kos Pak Arifin", yang telah memberikan support , Semangat

dan do'a dalam proses pembuatan skripsi ini

Kawan-kawan KKN gelombang Ii di Winong tahun 2016 terutama kelompok

17: mbak nanik, mak nurul, Pak tuwir, beb risa, beb fita, mas nada,rnbak

hilya, azka,mbk ulya,paijah mega,pak jo,dek fiqni,naim,dek lailil,pak hasan

dan orang-orang hebat yang sudah menorehkan cerita berharga pada bagian

kecil hidupku di STAIN Kudus

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beiiau tersebut di atas dan

memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca

yang budiman pada umumnya.

Kudus,25November 2016

Sri Widva Eka U.F
NIM: 112290
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