
PENGARUH TINGKAT BERPIKIR ABSTRAK DAN 

TINGKAT KOMITMEN GURU TERHADAP KINERJA GURU 

PAI DI MTS BADRUL ULUM SIDIGEDE WELAHAN JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh : 
LIYAS SUDARYO 

NIM : 112761 
 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN TARBIYAH / PAI 

2017 
 
 
 



 
 

ii

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 : Liyas Sudaryo,  

NIM : 112761 dengan judul : “Pengaruh Tingkat Berpikir Abstrak dan 

Tingkat Komitmen Guru Terhadap Kinerja Guru PAI di MTs Badrul 

Ulum Sidigede Welahan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”. Pada 

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. 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. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Kudus, 24 Februari 2016 
Hormat Kami, 
Dosen Pembimbing, 

 

  

 

 Dr. Supa’at, M.Pd. 
NIP. 196105031987031003 
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PERNYATAAN 
 
 
Yang membuat pernyataan dibawah ini : 

Nama : Liyas Sudaryo 

NIM : 112761 

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pengaruh Tingkat Berpikir Abstrak dan Tingkat 

Komitmen Guru Terhadap Kinerja Guru PAI di MTs 

Badrul Ulum Sidigede Welahan Jepara Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 Kudus, 25 Februari 2017 

 Yang membuat pernyataan, 

 

 
 

 Liyas Sudaryo 
 NIM. 112761 
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Motto 

 

                               

                          

Artinya :  

(Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.) 

(Q.S. An-Nahl : 125) 
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KATA  PENGANTAR 

 بِسمِ اِهللا الر حمنِ الرحيمِ
 

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 “Pengaruh Tingkat Berpikir Abstrak dan Tingkat 

Komitmen Guru Terhadap Kinerja Guru PAI di MTs Badrul Ulum Sidigede 

Welahan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017” Ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada STAIN Kudus. 

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.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Supa’at, 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., MM selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh petugas 

perpustakaan STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak Dr. H. Sholeh Mansyur, selaku Kepala Sekolah MTs Badrul Ulum 

Sidigede Welahan Jepara yang telah memberi ijin penelitian dan segala 

kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Para guru, dan staf pengajar di lingkungan MTs Badrul Ulum Sidigede 

Welahan Jepara yang telah memberikan dukungan dan bantuannya  dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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8. Bapak dan Ibu yang langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik 

moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. Dan semua pihak yang 

tak dapat disebutkan satu persatu. 

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

dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi 

Allah SWT. Amiin… 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya.  

 

 

Kudus, 25 Februari 2017  

Penulis, 

 

 

 

Liyas Sudaryo 
      NIM : 1127 
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