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MOTTO 

 

“Dengan modal basmalah saya berjuang” 

 

 اِنَّ َمَع اْلُعْسِريُْسًرا
 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

 

(QS.ASY-SYARH: 6) 
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PERSEMBAHAN 
 

Sumber dari segala sumber kebahagiaan adalah Allah 
SWT. Jantung dari segala kebahagiaan adalah 

keluarga. 
Alhamdulillah. . . 

Allah telah datangkan nikmat kepadaku dengan 
dihadirkannya kedua orang tua dan adik-adik terbaik. 

 
Kupersembahkan skripsi ini kepada : 

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sholikhin dan 
Ibu Siti Kunifah yang tak henti-hentinya memberi 
kasih sayang, cinta, segala dukungan, ilmu agama, 
materi, semangat serta do’a yang tak pernah henti 

sehingga dapat melewati segala sesuatu dalam 
menjalankan hidup. 

2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Iqbal Fahriza 
dan Diana Indah Noor Aini yang terus 

memberikan do’a, semangat, selalu memberi 
keceriaan dan membantuku dalam segala hal. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sembah sujud serta puji dan syukur pada-Mu 

Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang 

begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan 

hidayat-Mu telah memberikan kekuatan, kesehatan, semangat pantang 

menyerah dan memberkati dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti 

ada di setiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 

berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu 

dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah 

membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah. 

Semoga kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan 

mendapatkan syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul: “Upaya Guru 

dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca pada Siswa Kelas IV di 

MI Sabilul Huda Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019” ini 

telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai 

pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui persembahan skripsi ini. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Bapak Drs Thoifuri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perputakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Nuryati, S.Pd.I selaku Kepala MI Sabilul Huda Nalumsari 

Jepara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

7. Bapak Masruri, S.Pd.I selaku wali kelas IV dan bu Lilis Faizah, 

S.Pd.I dan bu ULfah Rais, S.Pd.I yang sudah berkenan 

memberikan informasi terkait dengan judul yang peneliti teliti. 
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8. Siswa-siswi MI Sabilul Huda Nalumsari Jepara terutama kelas IV, 

dan adik “N” yang menjadi subyek dari penelitian ini. 

9. Para guru dan Karyawan MI Sabilul Huda Nalumsari Jepara yang 

dengan keramahtamahannya mempersilahkan penulis 

melaksanakan penelitian ini. 

10. Guru-guru yang telah mengajar mulai dari Guru mengaji, TK 

Putera Harapan Nalumsari, SDN 01 Nalumsari, TPQ Ismailiyyah 

Nalumsari, Madin Sabilul Huda Nalumsari, Mts Ismailiyyah 

Nalumsari, dan  SMAN 01 Nalumsari. Terima kasih telah 

diberikan ilmu yang bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

11. Kedua orang tuaku tersayang yakni Bapak Sholikhin dan Ibu Siti 

Kunifah serta adik-adikku tercinta yakni Muhammad Iqbal 

Fahriza dan Diana Indah Noor Aini. Demi aku yang kalian cinta 

tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kalian sudi 

memberikannya. Sungguh mulia jasa dan begitu agung cinta 

kalian. Ku hanya bisa berdo’a, semoga kalian tetap dalam 

lindungan-Nya dan terhapus segala dosa. Kadang tanpa sengaja 

ku sering melukai hati kalian. Maafkan diriku telah berdosa pada 

kalian. Saat ku jauh dari kalian, betapa hatiku rindu. Siang malam 

ku kan selalu, mengabdi lewat doa. Wahai keluarga tercinta, ku 

ingin selalu bersama bukan di dunia saja, semoga kekal disurga. 

Semoga karya kecil ini dapat mewakili rasa bakti dan terima 

kasihku pada kalian. 

12. Semua teman-temanku kelas PGMI-C 2015 yang senasib 

seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, bantuan, 

saran, dan kritikannya yang membangun serta kebersamaanya 

suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

13. Teman-teman PPL IAIN Kudus: Kholis Ntiks, Rini Emess, Amel 

Imuut, Maya Manjah, dan Agus kecceh. 

14. Teman-teman KKN IAIN Kudus: Vera nces, Uswa kecil, Kak Uli, 

Kak Umi, Kak Ulfi, Kak Yuni dan Kak Urwa. 

15. Teman, sahabat dan juga saudaraku Ariana Herawati tercinta dan 

tersayang yang selalu ada buat aku, serta Ayu dwi, Kholis, Rini, 

mbak Nila, mbak Malikh, Vera, mbak Novi, mae Aini, bunda 

Zulfi dan teman-teman lainnya yang sama-sama berjuang 

mengerjakan Skripsi.  

16. Teruntuk calon imamku kelak, entah siapa dan dimana yang 

masih dirahasiakan Allah SWT. 

17. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung 

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif 

dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya 

kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya sampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 21 Agustus 2019 

Penulis 

 

 

 

 

Vina Lusianifah 

NIM: 1510310112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


