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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

YJh. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah

d i -

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. W.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Abdut Halim, NIM:

112359 dengan judul "Analisis Strategi Guru Dalam Pengembangan Evaluasi

Diagnostik Pada Mata.Pelajaran Fiqih Di MI NU Roudlotut Tholibin Japan

Dawe Kudus Tahun Pelajaran 201512016" pada jurusan Tarbiyah/PAl setelah

dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud

dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Was s a I amu' al aikum Wr. Wb.

Kudus, 7 Desember 2016

Hormat kami,

Dosen Pembimbing
\
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[ -

AN
TaranindvMulhi Amalia.N[.Pd
NrP. 19830919 200912 2 404

il



Nama

NIM

Jurusan/Prodi

Judul Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PEI\GESAHAI\ SKRIPSI

: Abdul Halim

: 112359

. Tarbiyah / PAI

: 6'Analisis Strategi Guru Dalam Pelaksanaan

Evaluasi Aspek Kognitif Dan Psikomotorik Pada

Mata Pelajaran Fiqih di MI NU Roudlotut Tholibin

Japan Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2A15/2016''

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Kudus pada tanggal :

05 Januari 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sadana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah / PAI.

Kudus,06 Maret 2017
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Menyatakan penuh dengan tanggung jawab, bahwa apa yang

tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak

berisi materi yang pemah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Pendapat

atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 08 Desember 2016

NIM: 112359
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Artinya :  

 “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!, mereka menjawab: Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami 

ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. Albaqarah 31-

32).
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1
 Alqur‟an Surat Al-Alaq 1-5, Alqur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara/ 

Pentafsir Al-Quran, Semarang, 1998, hlm. 14. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan penuh perjuangan, dengan iringan kesabaran do’a, air mata dan 

ketegaran, kulalui hari-hari yang terus berputar untuk menemukan 

setitik ilmu pencerah kehidupan. Dengan segala usaha dan jerih payah, 

ku persembahkan skripsi ini kepada :  

 Kedua orang tuaku, bapak Karyanto dan ibu Sumiyarti tercinta. 

Yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mendidik dan 

memberikan kasih sayang di dalam hidupku. 

 Teman-temanku “kelompok J/PAI” Jurusan Tarbiyah angkatan 

2012 STAIN Kudus yang dalam keadaan apapun selalu bersama 

dalam mencari ilmu. 

 Teman-temanku kelompok PPL di MTs. NU Miftahut Tholibin 

Mejobo Kudus yang selalu menyemangati satu sama lain dalam 

melaksanakan praktek pengalaman lapangan. 

 Teman-temanku KKN di Desa mantingan Tengah Kecamatan 

Jakenan Kabupaten Pati yang selalu memberikan semangat satu 

sama lain. 

 Keluarga besar kampus STAIN Kudus, Bapak dan Ibu Dosen 

yang telah mendidikku dengan ikhlas. Terima kasih atas ilmu 

yang telah kalian berikan. 

 Keluarga besar MI NU Roudlotut Tholibin Japan Dawe Kudus 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

 Teman-temanku senasib seperjuangan di SDN 2 Japan, MTs. 

Mambaul Falah, SMK Mambaul Falah dan juga Pon-Pes mambaul 

Falah yang selalu bersama suka dan duka dalam menuntut ilmu.   
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 Teman-temanku INKAM (Ikatan Alumni Mambaul Falah) yang 

selalu memberikan suppot dan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Semua pihak yang telah membantuku dalam penyelesaian  

skripsi ini yang tidak bisa saya Sebutkan satu persatu, 

semoga apa yang kita kerjakan   

diridloi Allah SWT.  
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

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

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

ini. Skripsi yang berjudul: “Analisis Strategi Guru Dalam Pelaksanaan 

Evaluasi Aspek Kognitif Dan Psikomotorik Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI 

NU Roudlotut Tholibin Japan Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016”, ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada STAIN Kudus. 

Sholawat salam teruntuk junjungan umat seluruh alam, Rasulullah SAW. 

Semoga kelak kita mendapat syafaatnya.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.SI., selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Taranindya Zulhi Amalia, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Hj. Azizah, MA, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Santoso, S.Pd.I, selaku Kepala sekolah MI NU Roudlotut Tholibin Japan 

Dawe Kudus, serta segenap guru yang telah memberikan ijin dan pelayanan 

dalam penelitian ini, dalam rangka penyusunan skripsi. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.   



7. Bapak dan Ibunda yang senantiasa memberikan do'a restu dan dukungannya

baik moril, materiil maupun spirituil sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan.

8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik beliau tersebut di atas mendapat barokah dan

balasan patnladari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri danpara pembaca pada umumnya.

Kudus, 29 November 2O16

Penulis
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