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MOTTO 

 

 
Artinya : “Tidak ada yang dilahirkan, melainkan ia 

(dilahirkan) diatas fitrah, maka kedua orangtuanya yang 

mengyahudikan dan menasranikannya….” (HR. Abu 

Hurairah)
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 Nanang Gojali, Tafsir dan Hadits TENTANG 

PENDIDIKAN (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 181. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji syukur tak terhingga atas 

segala rahmat yang telah dianugrahkan Allah Swt, dalam 

penyelesaian tugas akhir skripsi. Terimakasih, karena 

Engkau telah menghadirkan orang-orang yang baik 

disekelilingku yang selalu memberikan semangat dan 

doa kepadaku sehingga satu tanggung jawab telah 

terselesaikan dengan baik. Aku persembahkan karya ini 

kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Syamsiyah dan Bapak 

Sutiyono yang selalu ada untukku setiap saat, yang 

selalu mencurahkan doa-doa terbaiknya untuk 

kesuksesanku. 

2. Adikku dik Hanif dan dik Laili yang selalu aku 

sayangi. 

3. Penyemangatku Farid Fauzi yang selalu mendukung 

dan memberi motivasi dari SMA, awal kuliah, 

hingga penyelesaian skripsi. 

4. Seluruh keluargaku yang selalu mendukung. 

5. Bapak dan Ibu dosen  IAIN Kudus terkhusus Ibu Hj. 

Alfu Nikmah, M.Pd terimakasih atas waktu, ilmu, 

bimbingan dan arahan yang diberikan. 

6. Sahabatku Dina, Iva, Mbak Umi, dan Mardhiyah 

yang telah mengisi memori persahabatanku dan 

memberi motivasi serta dukungan. 

7. Keluarga besar PGMI-C 2016 yang bersedia 

bertukar pikiran dan menjadi teman terbaik 

dibangku kuliah hingga selesai kuliah. 

8. Rekan-rekan PPL&KKN seperjuangan terutama 

Atun, May, dan Putri yang senantiasa berjuang 

bersama untuk masa depan yang lebih baik. 

9. Lee min hoo, Ji chang wook, Kim soo hyun, Lee 

joon gi, Exo serta idol lainnya yang telah menemani 

dan merefresh dalam penyelesaian skripsi. 

10. Serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu dan semua pihak yang telah membantu 

mulai dari pelaksanaan hingga terselesainya 

penyusunan skripsi.  
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Semoga segala bentuk do‟a dan pengorbanan 

yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mendapat 

balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.  
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 Supaat, dkk, Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program 

Sarjan (Skripsi), (Kudus: IAIN Kudus, 2018),  xxxiii. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya. Tak lupa sholawat 

serta salam selalu terlantunkan kepada Nabi Agung 

Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari zaman 

jahiliyah menuju zaman islamiyyah, semoga kelak kita 

mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Berkah 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Fakultas 

Tarbiyah Program Studi PGMI IAIN Kudus yang berjudul: 

“Peran Pelaksanaan Upacara Bendera dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin, Tanggung Jawab dan 

Nasionalisme Siswa Kelas I di MI NU Tholibin Tanjung 

Jati Kudus”. 
Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan 

mendukung sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi 

ini dapat peneliti selesaikan. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Retno Susilowati, M. Pd., selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kudus. 

4. Hj. Alfu Nikmah, M. Pd., selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi. 

5. Anisa Listiana, M. Pd., selaku Kepala Unit 

Perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi. 
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6. Para dosen/staf pengakar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah memberikan berbagai informasi kepada 

peneliti. 

7. Nuzulu Ni‟mah, S. Pd. I., selaku Kepala MI NU 

Tholibin Tanjung Karang Jati Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan data-data yang diperlukan 

oleh peneliti dalam menyusun skripsi. 

8. Nujumun Nikmah, S. Pd. I., selaku wali kelas 1 MI NU 

Tholibin Tanjung Karang Jati Kudus yang telah 

membantu memberikan pengarahan dan keterangan 

yang penulis perlukan.  

9. Guru, staf, dan siswa MI NU Tholibin Tanjung Karang 

Jati Kudus yang telah membantu memberikan 

keterangan yang penulis perlukan. 

10. Kedua orang tuaku dan adik-adiku yang tak pernah 

lelah memberi semangat serta mendoakan 

kesuksesanku, dan selalu memberikan bantuan baik 

moral maupun material.  

11. Seseorang yang sangat istimewa dan berarti dalam 

hidupku Farid Fauzi dan sahabatku yang selalu 

menyemangati dan menemaniku selama ini untuk 

memberikan dukungan sepenuhnya. 

12. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu tekait secara langsung dan tidak langsung 

memberikan bantuan baik secara fisik maupun psikis 

hingga selesai penyusunan skripsi 

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat 

ganda kepada mereka yang memberikan jasa baik moral 

maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya 

penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

Kudus, 17 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 

Ela Nur Aini 


