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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nida 

Amalia Shofa, NIM. 1610310098, 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, 22 September 2020 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

 

 

Nida Amalia Shofa 

NIM. 1610310098 
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MOTTO 

 

َا ُيجَاِهدج لِنَ ْفِسِه ِإنم هللاَ َلَغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي  {6}َوَمن َجاَهَد فَِإَّنم  
“ Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya 

itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah maha kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari seluruh alam” 

(Q.S Al-Ankabut: 6) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji Syujur kehadirat-Mu Ya Rabb, atas segala 

nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku, Tuhan yang 

selalu mempermudah langkahku dalam menyusun skripsi 

ini. Alkhamdulillah syukur ku panjatkan kepada Mu Ya 

Illahi Rabbi dengan penuh perjuangan, kesabaran, 

ketekunan, keikhlasan saya dapat menyelesaikan skripsiku 

ini. Semoga hal ini dapat mempermudah saya mewujudkan 

cita-cita yang mulia, mendapatkan masa depan yang cerah. 

Dengan penuh bangga, hasil dari perjuangan, kesabaran, 

jerih payah, serta keikhlasan dan doa yang kupanjatkan, ku 

persembahkan karya kecilku ini teruntuk: 

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Basiran dan Ibu 

Murwati yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, 

dukungan, motivasi serta doa yang selalu mengiringi 

setiap langkahku dalam menempuh studi, sehingga saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Saudara-saudaraku tercinta yaitu adik-adikku Anis Mila 

Dya Ashfa, S.Pd., dan Zakiyyatun Najwa Khilda yang 

selalu aku banggakan terimakasih atas perhatian, 

semangat dan doanya untuk kesuksesan dalam menatap 

masa depan. 

3. Teman hidupku Muhammad Affan Usbah yang selalu 

mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat 

serta dukungan dalam setiap langkahku. 

4. Sahabat-sahabatku, Risti Widia Wati, Sayyidatur 

Rohmah, Ulya Febi Oktaviani, dan Nurul Ita Susilowati 

yang sedang berjuang bersama dan saling memberikan 

suport untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Teman-teman seperjuangan PGMI C yang saya 

banggakan dan berbagai pihak yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu. 

6. Almamater IAIN Kudus yang selalu saya banggakan. 

 Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan dan semoga kebaikan 

yang telah diberikan mendapatkan limpahan kebaikan dari 

Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat demi kemajuan dalam dunia pendidikan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga 

pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Reinforcement Skill Guru 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid 19 MI NU 

Suryawiyyah Mejobo Kudus”. Skripsi ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (S1) dalam Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus dan sebuah karya yang semoga memberi 

manfaat bagi banyak kalangan. Sholawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita 

semua. 

 Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu 

penulis menyampaikan untaian kata sebagai wujud terima 

kasih yang tak terhingga kepada: 

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

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan 

persetujuan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Retno Susilowati, M.Pd., selaku ketua Program Studi 

PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

4. Azizah Maulina Erzad, S.S., M.Pd., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5.  Nur Said, S.Ag., MA, M.Ag., selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah membantu 

menyusun rencana studi , baik satu program studi penuh 

maupun program semesteran. 

6. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 
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perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini.  

8. Mukhlisin, S.Pd.I., selaku Kepala Sekolah MI NU 

Suryawiyyah Mejobo Kudus yang telah memberikan 

ijin penulis dan layanan data yang diperlukan dalam 

membantu kelancaran skripsi ini. 

9. Eni Istatik, S.Pd.I., selaku guru kelas VI MI NU 

Suryawiyyah Mejobo Kudus yang telah memberikan 

fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

10. Seluruh guru di MI NU Suryawiyyah Mejobo Kudus 

yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Seluruh peserta didik kelas VI MI NU Suryawiyyah 

Mejobo Kudus yang membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

 Semoga apa yang telah penulis terima dari 

bimbingan dan masukannya dapat memberi manfaat 

khususnya bagi penulis. Peneliti sadar bahwa karya 

sederhana penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh 

mencapai kata sempurna. Namun dari lubuk hati yang paling 

dalam, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

 

Kudus, 22 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

Nida Amalia Shofa 

NIM. 1610310098 

 

 

  


