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PERNYATAAN  

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Fadhila Aprilia dengan NIM 1510110348 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, 1 November 2019 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

(Fadhila Aprilia) 

1510110348 

 

 

 

 

 

   

 



vi 

 

 

MOTTO 

 

 هًُدى َوِذْكَرى ِِلُو لي ِلَْلبَابِ 
 

“Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang 

berfikir”  

(Qs. Al-Ghaafir: 54)
1
 

 

 

                                                           
1
 Kementrian agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya 

Delengkapi Dengan Asahabul Nuzul Dan Hadits Sahih, (Bogor: Creative 

Media, 2007), 473 
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyanyang. Salawat dan salam selalu terlimpahkan ke hadirat 

Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ini kupersembahkan 

karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan tanda baktiku 

kepada: 

1. Ayahanda Sunardi dan Ibunda Romlah tercinta dan juga kakak-

kakaku yang selalu menjadi orang tua dan kakak terbaik 

bagiku, membimbingku dari kecil dan tiada hentinya untuk 

selalu mendoakanku. 

2. Untuk teman-temanku semua yang tidak bisa aku sebutkan satu 

persatu terimakasih atas perhatian, bantuan dan kesabaranmu 

yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Untuk teman-temanku angkatan Tahun 2015 kelas I/PAI 

terimaksih untuk bantuan do‟a, nasehat, hiburan, dan 

perjuangan yang kita lewati selama perkuliahan. 

4. Buat Teman-teman PPL terimakasih untuk kebersamaan dan 

kenangan yang telah terukir selama ini 

5. Buat teman-teman KKN kelompok 049 atas berbagi 

pengalaman, bekerja samanya kalian itu sungguh luar biasa. 

6. Teman-temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu 

dimanapun berada, kalian tak kan pernah terlupakan. 

7. Almamaterku IAIN Kudus tercinta 

8. Pihak sekolah, MAN 2 Kudus yang dengan senang hati 

membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 

9. Dan tak lupa kepada pembaca yang budiman 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ش B/b ب
Sy/s

y 
 ا L/l ل

Tanpa 

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h        Mᾱdd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
aعَ 

w

al 

‘A/‘

ɑ 
akhء

ir 
A᾽/a᾽ بَا Bᾱ 

 D/d د
aع

kh

ir 

A᾽/ɑ

᾽ 
awء

al 
A/a بِي Bī 

 Bū بُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy فَلَِكيّ  ɑbb اَبّ  Q/q ق Z.z ز

 ɑlamiy‘ َعالَِميّ  rɑbb َربّ  K/k ك S/s س

„Ain Hamzahdi 

Belakang 

„Ain 

Hamzah 

di-wɑqf 
 Vokal Rangkap الْ 

 qɑrɑ‘ɑ قََرعَ 

الْ 

فُرُ 

 ْوعُ 

ɑl-

furū

‘ 

اْلقَمَ 

 رُ 

ɑl-

qɑmɑr 
 gɑirī َغْيِريْ 

 qɑrɑ᾽ɑ قََرءً 

اْلقَ 

ضَ 

 اءُ 

ɑl-

qɑḍ

ᾱ᾽ 

مْ  الشَّ

 سُ 

ɑl-

syɑms 
 syɑi᾽un َشْيئ  

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 
Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

ْيهِ   َجَماُل الدِّ
Jɑmᾱlud

dīn 

َجَماُل 

ْيهِ   الدِّ
Jɑmᾱlɑl-

Dīn 
 sᾱ„ɑh َساَعة  
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayahnya serta inayah-Nya, 

sehingga atas iringan ridho-Nya peneliti ini dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Implementasi Penyusunan Soal 

Berbasis Higher Order Thinking Skill Pada Mata Pelajaran 

Fikih Tahun 2019/2020 Di MAN 2 Kudus. Salawat serta salam 

mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. 

Penyusunan ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan, 

bimbingan dan pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Ahmad Falah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Kudus. 

4. Manijo, M.Ag., selaku pembimbing akademik selama masa 

perkuliahan berlangsung.  

5. Dr. Nur Aris, M.Ag., selaku pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Hj. Any Umy Mashlahah, M.Pd selaku asisten pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Anisa Listiana, M, Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanannya. 

8. Para Dosen dan sluruh staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah memberikan motivasi belajar dalam 

menyelesaikan studi. 

9. Bapak Drs. H. Shofi, M.Ag. selaku kepala madrasah MAN 2 

Kudus yang telah memberikan izin penelitian di MAN 2 

Kudus 

10. Bapak M. Muspohaji, M.Si selaku waka kurikulum dan 

Bapak Is‟dur Rofiq, S. Ag., Bu Izzatul Milla, S.Pd.I, dan 

Bapak Ali Musta‟in, S.Pd.I, selaku guru mata pelajaran Fikih 
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di MAN 2 Kudus yang telah memberikan bantuan dan 

bersedian menjadi narasumber bagi peneliti skripsi ini. 

11. Kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan do‟a, perhatian, 

dorongan, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, 

juga kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat. 

12. Semua teman-temanku PPL, KKN Posko 49 dan khusunya 

PAI-I/2015 yang selalu berjuang bersama dari awal sampai 

akhir masa kuliah. 

13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua. Amin. 

  

 

Kudus, 1 November 2019 

Peneliti 

 

 

 

Fadhila Aprilia 

NIM: 1510110348 

 

 

 


