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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Tarbiyah

di -

Kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudara: Achmad Nafian,

NIM:112276 dengan judul : “Hubungan Gaya Mengajar Personal dan

Interaksional terhadap Perkembangan Konatif Peserta Didik pada Mata

Pelajaran Fiqih di MI NU Tholibin Tanjungkarang Jati Kudus Tahun

Pelajaran 2016/2017” pada Jurusan Tarbiyah Prodi  Pendidikan Agama Islam

setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi

dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu mohon dengan horma tagar naskah skripsi tersebut diterima

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kudus, 27 Februari 2017

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

Ismanto, S.Si, M.Pd.
NIP. 197405021999031005
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SURAT PERNYATAAN

بسم اهللا الرحمن الرحيم
Saya menyatakan bahwa  apa yang saya tulis didalam  skripsi ini

benar-benar  hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat

dalam sekripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Kudus, 27 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

Achmad Nafian

NIM. 112 276
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MOTTO

……..          
          

……..Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka

selain Dia.(QS. Ar-Ra’du Ayat 11)1

1 Al-Qur’an surat ar Ra’du ayat 11, Al-Qur’an Dan Terjemanyan, Diponegoro, Bandung,
2008, hlm. 250.
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PERSEMBAHAN

1. Ibu dan Ayah (Bpk Jaslan & Ibu Siti Kholifah) terhormat
dan terhebat yang telah mengasuhku tanpa mengenal
letih dan lelah serta dalam usaha dan do’a agar anaknya
menjadi orang yang baik dan bermanfaat.

2. Adek-adekku (Amin & Syifa) yang selalu membimbing,
membantu dan memberikan motivasi untukku

3. Guru-guruku yang selalu mendo’akan dan memberikan
arahan yang terbaik

4. Penyemangatku, Fitri yang selalu mendukung,
memotivasi dan menemani hari-hari ku, kamu anugrah
teridah yang diberikan-Nya pada ku

5. Sahabat-sahabatku semua, kelas H dan KKN Sugihan Kec
Winong Pati yang yang mengiringi perjalananku dalam
menimba ilmu yang tak terlupakan

Terima kasih untuk semua karena do’a kalian peneliti
bisa menyelesaikan skripsi ini , dan mungkin masih banyak
lagi yang tidak bisa peneliti sebutkan,  jasa kalian sungguh
besar dan sangat berharga bagiku , dan mungkin peneliti
tidak tahu bagaimana harus membalasnya, hanya do’a
yang akan selalu menemani kalian semua,  ya Allah semoga
Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk mereka
semua, ya Allah ya Rabb sayangi mereka semua, dan
berikanlah selalu barokah-Mu kepada mereka. Amiiin…
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KATA  PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi yang berjudul “Hubungan Gaya Mengajar Personal dan

Interaksional Terhadap Perkembangan Konatif Peserta Didik pada Mata

Pelajaran Fiqih di MI NU Tholibin Tanjungkarang Jati Kudus Tahun

Pelajaran 2016/2017”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

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

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang

penulisan skripsi ini.

3. Ismanto, S.Si, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 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.

5. Kepada Bapak, Ibu dan Adek-adekku yang senantiasa mengalirkan do’a dan

dukungan sehingga sekripsi ini dapat terealisasikan.

6. Sajam, S.Pd, selaku  Kepala MI NU Tholibin Tanjungkarang Jati Kudus yang

telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
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7. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Guru-guru dan staf MI NU Tholibin Tanjungkarang Jati Kudus, terlebih pada

Ibu Siti Hamdanah S.Pd.I dan Ibu Sa’idah S.Pd.I yang telah membantu dalam

penelitian ini.

9. Guru-guruku dari belum bisa apa-apa hingga sekarang yang telah

mencurahkan seluruh tenaga dan ilmunya untuk kesuksesanku sehingga saya

bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat

10. Untuk sahabat-sahabatku, kelas H angkatan ’12, PPL dan KKN Sugihan Kec

Winong Pati yang senantiasa memberikan dukungan berupa apapun dalam

penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada

manfaatnya.

Kudus, 27 Februari 2017

Penulis

Achmad Nafian
NIM : 112 276
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