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KEMENTRIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 

Yth.   Ketua Jurusan Tarbiyah 

  cq. Ketua Jurusan Tarbiyah/ PAI 

di – 

 Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Ummi Unsiyah,              

NIM : 1410130010 dengan judul “Penerapan Pendekatan Resource 

Based Learning Untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Mts Tarbiyatus Sibyan Ketanggan 

Gembong Pati 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, 27 Februari 2017 

     Dosen Pembimbing 

 

  

     Taranindya Zulhi Amalia,M.Pd. 

     NIP. 198309192009122004 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

 

Nama   : Ummi Unsiyah 

NIM   : 1410130010 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Judul               : ‘‘Penerapan Pendekatan Resource Based Learning 

Untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Mts Tarbiyatus 

Sibyan Ketanggan Gembong Pati Tahun Pelajaran 

2016/2017’’ 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya 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, 27 Februari 2017 

Yang membuat pernyataan  

 

 

 

 

Ummi Unsiyah 

NIM: 1410130010 
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MOTTO 
   

 

 

 

                    

                   

 

‘‘Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur’’. 

 
  

(QS. An-Nahl : 78) 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Al-Qur’an al-Karim, Surat An-Nahl Ayat 78. 
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PERSEMBAHAN  

Skripsi ini bukanlah puncak prestasiku bukan pula bukti puncak keberhasilanku 

, melainkan salah satu pencapaian dari ribuan titik harapan baik yang 

insyaallah akan ditakdirkan untukku, dengan kerendahan hati karya ini ku 

persembahkan kepada:  

 Suamiku tercinta yang telah mendoakan dan memberikan support 

serta motivasi setiap langkah untuk mencari ilmu 

 Ibu dan Bapakku tercinta yang telah mendoakan setiap langkahku 

dalam mencari ilmu agar tercapai cita-citaku. 

 Ibu dan Bapak mertuaku tercinta yang telah mendoakan setiap 

langkah untuk mencari ilmu 

 Adik-adikku yang selalu memberikan support dan motivasi dalam 

mencari ilmu. 

 Segenap keluarga besarku yang selalu mengingatkan, mendukung dan 

memotivasi setiap langkahku untuk menyelesaikan studiku. 

 Dosen pembimbingku Ibu Taranindya Zulhi Amalia, M.Pd. yang 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

 Dosen-dosen STAIN Kudus yang telah membimbing aku sehingga bisa 

menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. 

 Keluarga besar  MTs Tarbiyatus Sibyan  Ketanggan Gembong Pati 

dan para uztadz uztadzah MTs Tarbiyatus Sibyan Ketanggan 

Gembong Pati yang memberikan do’a dan dukungan dalam proses 

pembuatan skripsi ini. 

 Teman-temanku tercinta yang telah mendoakan setiap langkah untuk 

mencari ilmu   

 Teman-teman dan sahabat-sahabat STAIN Kudus. 

 Almamaterku. 
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ini, dengan judul “Penerapan Pendekatan Resource Based Learning Untuk 

Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak di MTs Tarbiyatus Sibyan Ketanggan Gembong Pati Tahun 

Pelajaran 2016/2017” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 
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Semoga kelak kita semua tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya amiin. 

Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah membantu 

dengan niat tulus ikhlas, maka kiranya tiada kata yang dapat penulis sampaikan 

sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dengan berbekal ucapan terima 

kasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 
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Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi ini. 

3. Taranindya Zulhi Amalia,M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan layanan perpustakaan bagi penulis. 

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di STAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  
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6. Bapak Ahmad Badawi M.Pd.,  selaku Kepala  MTs Tarbiyatus Sibyan  Ketanggan 

Gembong Pati dan para uztadz uztadzah MTs Tarbiyatus Sibyan Ketanggan 

Gembong Pati yang telah memberikan ijin dan membantu untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

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