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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama  :  Ahmad Ibnu Taimima 

NIM  :  112205 

Jurusan  :  Pendidikan Agama Islam 

Judul  :  “PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKULIKULER 

IBADAH SHALAT TERHADAP KEMANDIRIAN 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI 

MTs. NURUL ISLAM KRIYAN KALINYAMATAN 

JEPARA TAHUN PELAJARAN 2016/2017” 

Saya 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, 06 Maret 2017 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Ahmad Ibnu Taimima 

NIM : 112205 
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MOTTO 

                  

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S. Ar-Ra’du : 11)”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1
 Tri Karya Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Duta Ilmu, Surabaya, 2005, 

Juz 13, hlm. 338 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh perjuangan, dengan iringan kesabaran, kegigihan dan ketegaran 

kulalui hari-hari yang terus berputar untuk menemukan setitik ilmu pencerah 

kehidupan. Dengan segala ketulusan hati, usaha dan jerih payahku 

kupersembahkan skripsi ini kepada: 

 

 Ayahanda (Abdul Kholiq) Ibunda (Sri Khalimah) tercinta yang selalu 

memberikan kasih sayang serta perhatian yang begitu besar. Inilah usaha 

sederhana yang tiada sebanding dengan pengorbanan kalian. 

 Ketiga Adik Penulis (Isnan, ‘Ishmah, dan Sahila), yang tercinta 

 Untuk para guru dan dosenku yang tiada lelah mendidik, mengajar dan 

membimbingku. Ketulusan dan keikhlasan mu tiada terlupa. 

 Untuk sahabat-sahabatku (Fita, Wulan, Zuly, Ida, Ulva, Ibriza, Fuad), disela 

canda dan bahagia di antara kita, selalu memberikan semangat untuk ku. 

 Untuk teman-teman seperjuangan ku Angkatan 2012 khususnya untuk kelas 

F, PPL dan KKN, 

 Serta teman-teman dari Ormas Oi BPKel Oi Alathoz X-Cipluk Robayan. 

 Dan Untuk semua pihak yang telah membantuku dalam penyusunan skripsi 

ini. 

Terima kasih untuk semua bantuan, dukungan semangat dan do’a yang senantiasa 

mengiringi setiap langkahku, sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Amin.... 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurah kanpada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, sertainyah-Nya, sehingga atas iringan ridlo- 

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau 

Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh 

alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi  guna  memperoleh  gelar  Sarjana  Strata  1  (S1)  dalam  ilmu  

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Pengaruh Kegiatan Ekstrakulikuler 

Ibadah Shalat Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Di MTs. Nurul Islam Kriyan Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

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 yang 
terhormat: 
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 bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi ini 

3. Drs. M. Nur Ghufron, S. Ag., M. Si, 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 Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampumenyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Ali Asyhari, S. Pd, selaku Kepala Sekolah MTs. Nurul Islam Kriyan 

Kalinyamatan Jepara yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Siti  Kudriyah  guru  Fiqih  MTs.  Nurul  Islam  Kriyan  Kalinyamatan  Jepara, 

terima kasih atas bantuan dan waktunya selama penulis melakukan penelitian 
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8. Ayahanda atau Ibunda atas jasa-jasanya, kesadaran do’a dan tidak pernah lelah 

dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis 

semenjak kecil 

9. Segenap keluarga yang telah memberikan dorongan dan do’a sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Teruntuk adikku Isnan, ‘Ishmah dan Sahila yang telah memberi do’a, suport 

dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesainya skripsi ini. Semoga 

kalian menjadi anak yang solih solihah. 

11. Teman-teman PAI kelas F angkatan 2012 dan terutama sahabat saya Fita, 

Wulan, Ida, Ulva, Zuli, Fuad, Ibriza yang telah bersama-sama dalam suka 

maupun duka. Terima kasih atas suport dan motivasinya. 

12. Teman-teman dari Ormas BPKel Oi Alathoz X-Cipluk Robayan Kalinyamatan 

Jepara. Terima kasih atas inspirasi yang selalu membuatku tersenyum 

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-

mudahan bantuan, bimbingan semangat dan do’a yang telah diberikan menjadi 

pintu datangnya ridho dan kasih sayang Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khasanah 

ilmu pengetahuan pada umumnya. 

 

  Kudus, 06 Maret 2017 

 Penulis 

 

 

 

   Ahmad Ibnu Taimima 

            NIM: 112205 

 

 

 

 

 


