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MOTTO 

 
“Didiklah anak-anakmu. Sesungguhnya mereka dilahirkan untuk hidup 

dalam suatu zaman yang benar- benar berbeda dengan zamanmu.” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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PERSEMBAHAN 
 

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati, 

keikhlasan dan ketulusan skripsi ini saya persembahkan dan saya haturkan 

untuk: 

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nyalah karya ini dapat dibuat 

dan diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktu yang telah Allah 

tentukan. 

2. Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Rofi’i dan Ibuku Rif’atun yang 

tak henti-hentinya memberi kasih sayang dan cinta yang tulus, segala 

dukungan, ilmu agama, materi, dan semangat serta do’a yang tak 

pernah henti-henti. 

3. Walidayni, Siti Rohmah (Mamak) dan Nor Khafidz (Bapak) yang telah 

membimbing, mendidik menuntun langkahku dengan penuh 

kedisiplinan dan kasih sayang.  

4. Abdullah Maimun (Zaujii) dan Muhammad Ubaidillah Zubair 

(Waladii) terimakasih telah menjadi partner terbaik mama, selalu 

memberikan semangat, kasih sayang yang tumpah-tumpah, dan tak 

henti-hentinya mendo’akan mama, mama akan menjadi mama yang 

terbaik buat kalian. Love you very much. 

5. Syaiful (Kakakku) dan Ida (Mbakku) yang terus memberikan do’a, 

materi, selalu memberi keceriaan serta mendukungku dalam segala hal. 

6. Adekku Salamania, Harisatul Millah, Hamimuddin, yang senantiasa 

mendo’akanku. 

7. Untuk guru-guru yang telah mengajar mulai dari MI sampai Perguruan 

tinggi. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan tak 

ternilai banyaknya. 

8. Bapak Drs. Saliyo, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

9. MI NU Matholi’ul Huda Bakalankrapyak Kaliwungu Kudus yang telah 

mengijinkan untuk menjadikan Madrasahnya sebagai objek penelitian 

serta bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan karya ini. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan PGMI-C 2015, atas segala 

kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita lalui sukaduka 

bersama selama perkuliahan. 

11. Vera tersuayang, Nopi tercintaaah, Mbak Nuya, Mbak Eri Susanti, 

Nindi, teman-teman satu bimbingan yang selalu membantu dan 

memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.  

12. Ma’e, Mbak Kholeestrool, Mbak Ilmy, Mbak Rini, Mbak Maya Yuli, 

Arum, Nela, Ayu Dewe, Dhek Alip, Fikrii yang saling memberikan 
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suport semangat dan sama-sama berjuang dalam usaha 

menyelesaikan skripsi. 

13. Teman-teman PPL dan KKN IAIN Kudus Mbak Tutik, Mbak Yayuk, 

Mbak Santi, Mbak Maya Tri, Uyun, Umay, Ulfa, yang selalu 

memberikan semangat, keceriaan dan salingmendo’akan. 

14. Teruntuk orang-orang yang senatiasa mendukungku dan 

mendoakanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih sebesar-sebesarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini dapat 

bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan mendatang. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah, sujud syukur kepada-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 yang berilmu. Semoga kelak di 

yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya mendapatkan syafa’at dari beliau. 

Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap 

Perilaku Sosial Siswa Kelas V di MI NU Matholi’ul Huda 

Bakalankrapyak Kaliwungu Kudus 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. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

merestui persembahan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan ini. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua Prodi  Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang senantiasa memberikan 

arahan untuk mahasiswa Prodi PGMI. 

4. Drs.Saliyo, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing 

dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Perputakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam menyusun skripsi ini. 

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

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Segenap guru dan ustadz penulis, yang telah mentransfer ilmu agama 

dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

8. Segenap staf dan guru di MI NU Matholi’ul Huda Bakalankrapyak 

Kaliwungu Kudus khususnya Ibu Hidayah S.Pd.I, selaku Kepala 

Madrasah yang telah memberikan izin dan memberikan data-data yang 

diperlukan selama penelitian. 

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

seperjuangan, serta kebersamaannya dalam suka dan duka. Serta pihak 

yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga amal kebaikan dan segala bimbingan serta bantuan yang 

telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, 

Aamiin. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanda ا L/i ؿ Sy/sy ش B/b ب
tanda 

 M/m ... A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت
 N/n ... I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث
 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج
 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 ء awal ‘A/’a عَ  KH/kh خ
akhir 

Aˊ/aˊ  َبا Bā 

 ء ’akhir  A’/a ع D/d د
awal 

A/a َِْب Bi ̅ 

 Bū بُػوَْ Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ
 F/f Tasydi d Yāˊ nisbah ؼ R/r ر

 فػ ل ِكيَّ Abb أبَ  Q/q ؽ Z/z ز
Falaki

y 

ālami‘ ع اَل ِميَّ Rabb ر بَّ K/k ؾ S/s س
y 

‘Ain/Hamzah 
di Belakang 

‘Ain/Hamzah 
di-waqf َْاؿ Vokal Lengkap 

َعَ  -al اْْلق م رَُ ’al-furū اْْلُفُرْوعَُ qara’a قػ ر 
qamar َْغ ْْيَِي gairi   

َ َ -al اْلشَّْمسَُ ˊal-qaḍā اْلق ض اءَُ qara’a قػ ر 
syams  َش ْيئ syai’u

n 
Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah Tāˊ Marbūṭah 

َْينَِ  Jamāludd َج  اَُؿَالدِّ
i n ََِْين  Jamāl al-D َج  اَُؿَالدِّ

i n س اَع ة Sā’ah 

 

 

 

 


