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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Khoirul 

Anam,  NIM. 1310420035 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini.  

 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus,    Desember 2018 

Yang membuat pernyataan  

  

 

 

 

 

Khoirul Anam 

NIM: 1310420035 
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MOTTO 
 

ْسََلمى ُسنَّة   َا َواَل  َمْن َسنَّ ِفى االى ْثُل َاْجرىَمْن َعمَل ِبى َا بَ ْعَدُه ُكتىَب َلُه مى َل ِبى َحَسَنة  فَ ُعمى
َا بَ ْعَدُه ُكتىَب َعَلْيهى  َل ِبى ْسََلمى ُسنَّة  َسي ىَئة  فَ ُعمى ْم َشْيٌئ َوَمْن َسنَّ ِفى االى ْن ُاُجْورىهى ُقُص مى يَ ن ْ

ْن َاوْ  ُقُص مى َا َواَليَ ن ْ َل ِبى ْثُل وىْزرىَمْن َعمى ْم ْشئٌ مى  َزارىهى
(رواه مسلم)  

Artinya: 

“Barang siapa yang memulai membuat contoh baik di dalam islam 

maka ia mendapat pahala dan pahalanya orang yang mengamalkan 

sesudahnya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun. Barang siapa 

memulai membuat contoh jelek di dalam islam maka ia mendapat 

dosa dan ditambah dengan dosanya orang yang mengamalkan 

sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun” 

(H.R Muslim) 
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PERSEMBAHAN 
 

Ketenangan hati, ketentraman jiwa, pikiran jernih semua kudapat 

dengan mendekatkan diri kepada MU 

Teriring Doa dan diriku penuh harap kepada MU ya 

Rabb……. 

Yang selalu mengiringi dalam setiap langkahku Atas nama cinta 

yang tulus kupersembahkan karya ilmiah ini teruntuk: 

 

BAPAK, IBU, DAN SAUDARA-SAUDARAKU 

Tercinta terimakasih atas semua Do’a dan kasih sayang, motivasi 

yang telah diberikan selama ini serta dukungan untuk mewujudkan 

cita-citaku dan mencapai ridha Allah. Semoga amal semuanya 

diterima serta menjadi ahli surga. Amin Ya Rabbal 'Alami. 

RA Muslimat NU Tholibin Tanjung Karang Jati Kudus  atas segala 

inspirasinya yang tak pernah habis. 

Teman-teman; yang telah banyak memberikan arti kebersamaan 

dan persahabatan dari pertama kali aku menginjakkan kaki ke 

kampus hijau ini sampai sekarang, semoga persahabatan kita selalu 

dijaga oleh Allah SWT. 

Seluruh pencari dan pecinta ilmu, yang tak pernah lelah dalam 

belajar dan mengkaji. Semoga Allah mengangkat derajat kita 

dengan ilmu yang kita miliki. Amiien. 
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KATA PENGANTAR 

 

ِحيْمِ  حمن الر ِ  بِْسِم هللا الر ِ

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT senantiasa 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta 

pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat beserta salam senantiasa kepada junjungan beliau 

baginda Rasulullah SAW yang telah merubah zaman jahiliyah 

manjadi zaman islamiyah yang berpendidikan. 

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul, "Pengaruh 

Metode Bernyanyi dan Metode Tanya Jawab Terhadap Daya 

Ingat Anak Usia Dini di RA Muslimat NU Tholibin 

Tanjungkarang Jati Kudus Tahun Ajaran 2018/2019” telah 

banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung telah membantu dalam memberikan 

dorongan moril maupun materil kepada penulis. Sehingga sudah 

sepantasnya penulis menyampaikan selaksa ganda terima kasih, 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus. 

3. AnisaListiana, M.Ag, selaku Kepala perpustakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Dewi Ulya Mailasari, SS, MA. Selaku KA. Prodi PIAUD 

5. Dr. Agus Retnanto M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan seluruh waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen/ staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan sksripsi ini. 

7. Kepala RA Muslimat NU Tholibin Tanjungkarang Jati Kudus 

beserta seluruh dewan guru yang telah memberikan izin dan 

layanan data-data yang diperlukan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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Seiring doa dan harapan atas segala jasa dan bantuan 

beliau semua, penulis mengucapkan terimakasih seraya berdoa 

serta memohon kepada Allah SWT., semoga amal baik beliau 

tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari 

Allah. Amin....... 

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang 

sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 4  Desember 2018 

Penulis 

 

 

 

 

 

KHOIRUL ANAM 

NIM: 1310420035 
  


