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MOTTO

“Ilmu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepadamu
kecuali jika kamu memberikan seluruh dirimu kepadanya”
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Alhamdulillahhirobbil’alamin… Akhirnya aku telah sampai ke titik ini,

Sepercik keberhasilan yang engkau hadiahkan padaku Ya Allah Tak henti-

hentinya aku mengucap syukur kepada-Mu Ya Allah serta shalawat dan salam

kepada junjunganku Nabi Muhammad Rasulullah saw dan para sahabat yang

mulia, semoga sebuah karya kecil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi

kebanggaan bagi keluargaku tercinta. Ku persembahkan karya kecil ini…

1. Untuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakanku dan yang telah membantu

baik moril maupun materiil dan yang selalu bekerja keras demi masa depanku.

2. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

3. Teman-teman Kelas PAI – A, Team PPL, Team KKN Angkatan 2011 yang

tak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu segala hal dalam

bentuk moral maupun spiritual.

4. Pembaca yang budiman.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi saya dan bagi

semua yang membaca skripsi ini. Amiin...
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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. Skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi Discovery learning &

Exposition learning dalam Meningkatkan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada

Mata Pelajaran Fiqih di MA NU Nurussalam Besito Kudus”. Skripsi ini disusun

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada

STAIN Kudus dan sebuah karya yang semoga memberi manfaat bagi banyak

kalangan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung

Muhammad Rosulallah saw sebagai uswatun hasanah yang telah membebaskan

manusia dari kejahiliyahan 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 melelui 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. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang telah merestui penyusunan skripsi ini.

2. Dr. H. Kisbiyanto, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan

skripsi ini.

3. H. Nur Said, S. Ag., M. A., M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

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

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.



viii

5. Para Dosen atau Staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. A. Machasin, M. Pd. I selaku Kepala MA NU Nurussalam Besito Gebog

Kudus beserta dewan guru yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan

memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ahmad Khoirudin, S. Pd. I selaku guru mata pelajaran Fiqih MA NU

Nurussalam Besito Gebog Kudus yang telah bersedia untuk informasinya dan

kesediaannya untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi.

8. Kedua orangtua yang telah membantu langsung maupun tidak langsung

memberikan do’a dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas PAI-A Tarbiyah angkatan 2011

serta sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan suport dan motivasi

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata dan persembahan yang dapat diberikan sebagai ungkapan

terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah kelak membalas kebaikannya dengan

berlipat ganda.

Kudus, 6 Desember 2016

Penulis

Muhammad Sirril Muna
NIM : 111026
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