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MOTTO

أََمنـُْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح ُهللا َلُكْم، َوِإَذا ِقْيَل 
ا َلُكْم اْنُشُزوا فَاْنُشُزْوا يـَْرَفِع هللا الَِّذيَن أََمنـُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت، وُهللا مبَِ 

)11. (تـَْعَمُلوَن َخِبيـْرٌ 

Hai orang-orang berimana apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan member kelapangan
untukmu. Dan apabiladikatakan: "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 MahaMengetahui apa
yang kamu kerjakan.

1)رواه البیھقى(الصمت حكمة وقلیل فاعلھ 

Diam adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit yang melakukannya. H.R Imam
Bayhaqi

1M.Said, 101 HadisTentang Budi Luhur, PT Al-Ma’arif :Bandung, 1986 cetke XXXVII,
Hlm. 30
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PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus, selalu mengharap rahmat dan ridha Allah SWT,
yang tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas bantuan-Nya yang Maha
Tinggi Lagi Maha Mulia, peneliti persembahkan karya sederhana ini kepada :

 Tuhan yang MahaEsa karena kuasa serta anugrahnya bisa terselesaikan
skripsi ini.

 Nabi besar Muhammad SAW karenaBeliau satu- satunya Rasul yang dapat
member syafaat di hari pembalasan.

 Kedua orang tuaserta keluarga yang selama ini memberikan cinta kasih
yang tanpa ujung, mendoakan siang dan malam.

 Istri tercinta Dewiliantika Safitri, yang  selalu mendukung dan memotivasi
dalam menyelesaikan skripsi ini.

 Para Masyayikh yang pernah mendidik jiwaku dan membentuk karakter
diriku.

 Pengasuh PP. Darussa’adah Drs. KH. Mahlail Syakur Sf., M.Ag. dan KH.
Nasihun Amin beserta keluarga, Pak De Amir, Pak Obet. Juga teman-
teman santri PP.DS, Lek Andi, Kang Parman, Kang Chasan, Kaji Wahab,
Iqbal, Chilmi, Wafa, Yengki, Rijal, Mubin, dan yang lainnya.

 Para Dosen yang tak pernah mengeluh dalam mengajar dan memberi
bimbingan sehingga bisaterselesaikan skripsi ini.

 Teman- temanku khususnya kelas E yang menemani perjalanan dalam
belajar di kelas E.

 Saudara saudariku yang selalu mengarahkan dan memberi banyak
pengalaman kepadaku.

 Keluarga besar Jam’iyyah Tahlīl dan Yāsīn al-Sa’ādah Desa Ngembalrejo
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, khususon Pak Supaat selaku ketua RT
dan Pak Atok yang memotifasiku untuk rajin dan menghargai waktu.

 Dan tak lupa juga kepadapembaca yang budimanbesertasemuapihak yang
telahmembantupenelitihinggaterselesaikanskripsiini.

Semoga, goresan pena sederhana ini mempunyai khazanah ilmu yang bermanfaat
untuk dunia dan akhirat sebagai bekal dalam menujusurga-Nya, sehingga
mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah AzzaWa Jalla. Amin......
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KATA PENGANTAR

ِحْیمِ  حمن الّرِ بِْسِم هللا الّرِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT senantiasa peneliti panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan segala rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Teriring sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Baginda Rosulullah

SAW Sang Penyibak Kegelapan, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang

selalu meninggikan agama  Muhammad, sehingga peneliti sekarang dapat

menikmati percikan cahaya pengetahuan ke-Islaman dan yang selalu dinanti-

nantikan syafaatnya oleh setiap nafas.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul, "Pengaruh Pola Belajar

Stimulus Response Learning Terhadap Kemampuan Psikomotorik Siswa

Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo

Kudus Tahun2014/2015”,banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, baik secara

langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam memberikan dorongan

moril maupun materil kepada peneliti. Sehingga sudah sepantasnya peneliti

menyampaikan selaksa ganda terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-

tinggya kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I,selaku Ketua STAIN Kudus.

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

3. Dr. Sulthon, S,Pd,. M.Pd,selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan

seluruh waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan

dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Azizah, S. Ag, MM., selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah membekali

peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalamannya, sehingga

penelitimampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Sutiono, S.Pd.I,selaku kepala MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus,

beserta seluruh dewan guru yang telah memberikan izin dan layanan data-data

yang diperlukan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ibu tercinta dan kakak-kakakku serta seluruh keluarga besarku yang

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun

materil dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap Guru yang telah membagikan ilmunya secara gratis kepada peneliti

mulai sejak kecil yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

9. Seluruh sahabatku, terutama kelas E yang telah memberikan kenangan selama

ini. Tiada sesuatu yang indah di dunia selain jalinan persaudaraan.

Semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak

dapat peneliti sebutkan satu persatu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari

Allah. Amin.......

Akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun peneliti berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada

umumnya.

Kudus, 10 September 2016

Peneliti

Ahmad Khoiri
NIM: 110 164


