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Halaman Persembahan 

 

Untuk Sang Maha pemberi ilmu, rizki dan pemberi 

keberkahan dalam hidup, Allahku SWT. 

Untuk Inspirator sepanjang hayat, Nabiyina Wa 

habibina Muhammad SAW. 

Untuk yang tiada pernah habis rasa sabar,kasih, 

juga sayangnya dalam membimbing,mendidik dan 

mengasuh.Umi Dunikha dan Abuya Ahmad Nadlori 

(barokallahu fikuma) 

Untuk adik-adiku tercinta (Umi Nur Fauziah, Dewi 

Rahmawati, Nihayatul Fashiha, Ahmad Yu’li Mahasin 

dan M Auful Imri) 

dan seluruh pengurus di MTsN Ngemplak Sleman 

Yogyakarta: Dra. Hj. Sri Haryati Handayani (kepala 

sekolah). Nurul Qurrotien B.A (pengampu bidang 

fiqih). Dan segenap adik-adiku kelas IX MTsN 

Ngemplak 

Dan untuk pembimbing akademik, Dra. Hj. Sri 

Haningsih, M.Ag 
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Motto 

 

ِتَهادُ  ِجا فُُِاْلا دُ م  يا  

Ijtihad itu berfaidah 

 

 

Guru yang kreatif akan berijtihad dalam menentukan 

sebuah metode yang efektiv untuk digunakan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
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RATAAGNAPAATAK 

 

 

A AَمَعAْانعُْسِرAَحْمًداAِنَمْهAقَاَلAفِىAْانقُْراَِنAْاْنَكٍرْيِم,ِاِنَّ َمَعAْانعُْسِرAيُْسًرا,فَاِنَّ

Aٍد AَوَسهِّْمAَعهَىAَسيِِّدوَاAُمَحمَّ Aَصمِّ يُْسًرا,فَاَِذاAفََرْغَتAفَاْوَصْب,َواِنَىAَربَِّلAفَاْرَغْب.اَنَّههُمَّ

AًَصََلةAAَِوبَارAَوَصْحبِِهAآنِِهAَوَعهَىAنَىَاْاالَْخََلَقAبَِهاAَوتَُحسِّهAنَىَاْاالَْرَزاَقAبَِهاAُع َكAتَُىسِّ

AَوAَْسهِّم  

Hamdan wa syukron lillahi robbil’alamin. Puji syukur kehadirat allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, inayat, serta ni’mat islam, ihsan kepada penulis. 

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan dan diabadikan disisi baginda 

Nabi kita, syafi’il ummat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 

pengikut, dan pengikutnya pengikut nabi, hingga meratai kita semua sebagai 

manusia yang terlahir setelah nabi, dengan penuh harapan semoga kita tergolong 

sebagai ummatnya dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang muhibbin, 

sehingga kita dapat menikmati anugrah syafaatnya di hari kiamat kelak. 

Atas izin allah SWT beserta limpahan taufiq dan inayahnya, alhamdulillah 

penulis dapat menyelasaikan Tugas Akhir (skripsi) ini yang berjudul (Efektivitas 

Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Fiqih Pada Siswa-Siswa Kelas IX di 

MTsN Ngemplak). Penulis sadari akan keterbatasan yang penulis miliki, baik dari 

segi berfikir maupun fasilitas. Merupakan hal yang sudah pasti bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangnya, namun dengan penuh semangat penulis berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga tidak mungkin 

skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, dorongan, dan bimbingan 

dari berbagai pihak yang berpartispasi memberikan kemudahan bagi penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada : 
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1. Kedua orang tuaku tercinta (Abuya Ahmad Nadlori & Umi Dunikha) 

Barokallohu fikuma, yang selalu mendidik, membimbing dan 

memberikan do’a juga dorongan dalam pendidikanku, baik dari segi 

moral maupun finansial, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan penuh semangat ke dua orang 

tuaku mendidik melalui lembaga informal dan formal. Meskipun 

dalam upaya dan perjalanannya dijumpai berbagai hal yang 

mengesankan, tetapi beliau tetap tegar dan tabah melalui semua itu, 

meskipun bapak dan ibu orang biasa, akan tetapi penulis bangga dan 

beruntung dikaruniai orang tua seperti bapak dan ibu yang tak pernah 

habis rasa kasih dan sayang terhadap anak-anaknya. Berdasarkan kata 

hati penulis yang terdalam, bapak dan ibu pasti bangga dengan 

keberhasilan penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Biar 

kata gunung besar, tapi penulis yakini bahwa lebih besar hati bapak 

dan ibu ketika sukses mendidik anaknya dalam lembaga pendidikan 

tinggi. Serta embahku tercinta (Mbah Kipul Rasyidi), barokallahu fiki, 

yang selalu mendo’akan yang terbaik untuk penulis. Dan juga adik-

adiku tercinta, barokallah fikum,(Umi Nurfauziah, Dewi Rahmawati, 

Nihayatul fasikha, Ahmad Yu’li Mahasin, dan Muhammad Auful Imri) 

yang telah memotivasi penulis dengan penuh rasa semangat mereka 

dalam belajar, sehingga penulis merasa malu ketika males dalam 

belajar. Good luck buat adik-adiku tercinta. 

2. Murobbi Ruhina, K.H. Amiruddin Umar dan Nyai Mu’asyiroh 

Ghozali. barokallahu fikuma. Yang telah mendidik, membimbing, 

serta mendo’akan penulis dalam mancari ilmu karena allah SWT. 

3. Ustad Hasan (LEBE) yang telah mengajarkanku tentang banyak hal 

tentang perawatan jenazah 

4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc 

5. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. 

6. Wakil dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dra, Hj. Sri Haningsih, 

M.Ag. 
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7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Supriyanto Pasir. S.Ag, M.Ag. 

8. Dosen Pembimbing Skripsi, Dra, Hj. Sri Haningsih, M.Ag. yang telah 

sabar membimbing, mengarahkan, mengevaluasi dan memberikan 

saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

9. Segenap dosen PAI FIAI UII. Drs. H. A.F.Djunaidi. M.Ag, Drs. Aden 

Widjan SZ, M.Si, Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji. M.Pd, Drs. Hujair AH 

Sanaky. M.SI, Dr. H, Imam Effendi, MA, Drs H. M. Hajar Dewantoro, 

M.Ag, Almarhum Dr. Drs. H,M. Idrus S.Psi, M.Pd, Drs H. Muzhoffar 

Akhwan, MA, Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd, yang telah memberikan 

bimbingan, pendidikan, dan do’a terhadap penulis dalam proses 

pembelajaran di PAI FIAI UII. 

10. Staff dan karyawan FIAI UII, yang telah membantu penulis dalam 

bidang pengajaran dan akademik. 

11. Ketua jurusan, Dr. Dra. Junanah. MIS. Yang selalu meberikan 

motivasi dan rekomendasi kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi. 

12. Kepala Sekolah MTsN Ngemplak, Dra. Hj. Sri Haryati Handayani. 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di 

sekolah tersebut. 

13. Ibu guru Nurul Qurrotien B.A. Selaku pengampu mata pelajaran fiqih, 

yang sangat membantu, mengarahkan, dan membimbing dalam 

melancarkan penelitian penulis. 

14. Seluruh staff dan tenaga kependidikan MTsN Ngemplak, yangat 

membantu berjanalannya skripsi. 

15. Siswa-siswi kelas IX yang telah bersedia menjadi responden 

16. Perpustakan Pusat UII, disitulah penulis numpang Wifi dan pinjaman 

buku-buku yang dibutuhkan. 

17. Sekhuddin (ADIK IPAR) yang setia menemani proses pembelajaran 

perawatan jenazah 

18. Mba Margi Asih, yang telah memberikan pinjaman buku-buku 

metodologi penelitian. 
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19. Sahabat Qaribku anak Cirebon, Mas Imron Rosyadi, yang telah 

membantu penulis dalam mencari data lapangan. Mas Satria Pradana 

terimakasih atas pinjaman kameranya untuk dokumentasi. Mas Tabi’in 

terima kasih atas pinjaman lap topnya. Om Agung Rasyidi, terima 

kasih atas pinjaman Motornya, Om Suripto terimakasih atas perhatian 

dan pengawasannya kepada penulis. Mas Ilyas terima kasih atas 

bantuan ngedekte angketnya. 

20. Sahabat-sahabat perjuanganku PAI 2011. Terimaksih atas semuanya 

yang telah penulis dapatkan dari kalian semua. Shering pengetahuan, 

kerja kelompok, tukar fikir, dan canda tawa kalian semua yang takan 

terlupakan. Allah yubarriku fina ! 

Penulis tidak dapat membalas apa yang seharusnya dibalas, namun kepada 

allah lah kita serahkan segala urusan, dari segenap kebaikan-kebaikan, bantuan-

bantuan tak ternilai harganya yang telah ditanamkan oleh berbagai pihak, semoga 

dibalas oleh allah WST sebagai amal shaleh. Amin yarobbal’alamin. 

Dengan penuh harapan, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi 

penulis sendiri, dan segenap pihak yang mebacanya. 

 

 

 

      Yogyakarta 19 Agustus 2016 

    

       Penulis  

 

 

 


