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MOTTO 
 

َيا َحَسَنة
ۡ
نـ ُهم مَّن يـَُقوُل َربـََّنٓا َءاتَِنا ِيف ٱلدُّ

ۡ
ِٓخرَِة َحَسَنةٗ َوِمنـ

ۡ
َوِقَنا َعَذاَب ٗ َوِيف ٱأل

 ٢٠١ٱلنَّاِر 
Artinya: “Dan diantara mereka ada orang mendo’a,”Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah 
kami dari siksa neraka””. (QS. Al-Baqarah: 201)1 

 
  

                                                             
1Al-Qur’an, Q.S. Al- Baqarah ayat 201, (Kudus: Menara Kudus: 2015), 32 
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PERSEMBAHAN 
 

 Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur yang tak terbatas 
kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Sholawat 
ma’assalam selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad 
SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati skripsi ini 
kupersembahkan kepada: 
1. Kedua Orangtuaku Bapak Abu Mansur dan Ibu Siti Zuwaedah yang 

telah menghadirkanku di dunia, mendidik dan membesarkanku 
hingga detik ini dan yang senantiasa mendo’akanku. 

2. Kakakku Miftahul Misbah yang senantiasa mendukungku hingga 
terselesainya skripsi ini. 

3. Adikku Noor Fadlilah yang selalu mengerti dan mendukungku untuk 
menjadi lebih baik. 

 Terimakasih sebesar-sebesarnya untuk semua pihakyang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan 
berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  Alhamdulillah, 

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat meyelesaikan skripsi ini 
sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan gelar 
sarjana strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 
Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW dan ahli baitnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kelak 
diakui sebagai umatnya. Aamiin. Skripsi yang berjudul: “Studi Korelasi 
Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dengan Hasil Belajar 
Siswa Kelas IV MI Nurul Ilmi Bategede Nalumsari Jepara” ini telah 
disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat 
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama 
Islam Negeri Kudus. 

Berbagai bentuk dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai 
pihak merupakan aspek penting dalam proses penyusunan skripsi ini. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. H Mundakir, M.Ag selaku rektor IAIN Kudus. 
2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 

Kudus. 
3. Retno Susilowati, M.Pd selaku Kaprodi PGMI sekaligus dosen 

pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 
menyusun skripsi ini. 

4. Muhammad Noor Sulaiman Syah, M.Pd yang telah bersedia 
meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan untuk 
menyelesaikan proposal skripsi. 

5. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus. 
6. Para Dosen Institus Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

membekali pengetahuan dan pengalaman selama proses perkuliahan. 
7. Suntoro, M.Pd. selaku kepala Madrsah Ibtidaiyyah Nurul Ilmi yang 

telah memberi izin penelitian di lembaga yang beliau pimpin.   
8. Keluarga tercinta, bapak Abu Mansur, ibu Siti Zuwaedah, kakak 

Miftahul Misbah, dan adik Nor Fadlilah, yang telah memberi 
dukungan, kasih sayang, motivasi, serta doa sehingga terselesainya 
skripsi ini. 

9. Abah Mustamir dan Ummah Solichah yang selalu memberikan 
nasehat untuk menjaga fitrah seorang perempuan, dan selalu 
mengingatkan untuk berpegang teguh pada Al-Qur’an. 
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10. Abah Syaifuddin Zuhri dan Umi Mursidah yang selalu memberi 
nasihat dan bimbingan. 

11. Calon imamku Muhammad Yasin Yusuf yang selalu memberi 
dukungan dan motivasi yang kini juga tengah berjuang 
menyelesaikan skripsi. 

12. Teman-teman seperjuangn di Pondok Pesantren Al Ghurobaa, 
terkhusus angkatan 2017 “GB GEMILANG” yang telah memeberi 
semangat dan saling memberi motivasi. 

13. Teman-teman PGMI-D Fakultas Tarbiyah angkatan 2017 yang telah 
berjuang bersama dan saling memberi semangat. 

14. Teman-teman alumni PP. Arrosyidiyah Bategede yang telah memberi 
support dalam menyelesaikan skripsi. 

15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih 
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 
membangun, peneliti nantikan demi perbaikan seanjutnya. Peneliti 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   
 
Kudus, 03 Februari 2022 
Penulis 

 
Hani Atul Mamnu’ah 
NIM. 1710310137 

 
  


