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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tesis ini untuk :

Keluargaku tercinta (Suami dan Anak-anakku).
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MOTTO

اْلِعْلُم ِىف الصَِّغِر َكالنـَّْقِش ِىف احلََْجِر 

Artinya : "Belajar di waktu kecil seperti lukisan di atas batu”. (H.R. Al-Baihaqi

dan Ath-Thabrani).
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW, sebagai rasul pembawa rahmat bagi makhluk

sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in

serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir

nanti.

Tesis yang berjudul: “Peran Guru Dalam Memilih Alat Permainan

Edukatif Untuk Menumbuhkembangkan Potensi Anak Usia Dini di RA

Muawanatul Falah Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati “, telah

berhasil disusun dengan susah payah dan usaha yang maksimal, sehingga insya

Allah dapat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister strata

dua (S2) di Program Pascasarjana STAIN Kudus.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui

pembahasan tesis ini.

2. Dr. Adri Efferi, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana STAIN

Kudus yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini, dan selaku

Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan

masukan dan pengarahan demi selesainya tesis ini.

3. Dr. Agus Retnanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

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

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan tesis ini.
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5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan tesis ini.

6. Para Guru RA Muawanatul Falah Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal

Kabupaten Pati, yang telah bersedia menjadi nara sumber. Ibu Kepala RA

Muawanatul Falah Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten

Pati yang telah membantu penulis untuk melengkapi data untuk tesis.

7. Sahabat-sahabat Pascasarjana STAIN Kudus kelas A MPI angkatan 2015

yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril

maupun materiil dalam penyusunan tesis ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal

kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal ,amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu

pengetahuan yang penulis ketahui. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamin.

Kudus, 20 Februari 2017

Penulis,

Afifah, S. Pd.I.

NIM. MP-14074


