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MOTTO  
 
 

 طلب العلم فريضة على  كل مسلم
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu 

Majah)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
1Hadist Riwayat Ibnu Majah, Nomor 224. Diakses dari 

https://saintif.com/hadist-riwayat-ibnu-majah-menuntut-ilmu/  pada 
tanggal 30 Agustus 2020, pukul 20.30 WIB. 
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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat 
yang telah dianugerahkan-Nya,karena Engkau telah 
mengelilingiku dengan orang-orang yang sayang kepadaku 
yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada saya 
sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Maka 
sebagai rasa syukur skripsi ini kupersembahkan sepenuhnya 
untuk orang-orang yang telah memberi arti di dalam 
perjalanan hidupku: 
1. Kedua orang tuaku yang sangat luar biasa Bapak 

Suwarlan dan Ibu Widi Astuti. Yang senantiasa 
mendoakan saya kapanpun dan dimanapun, berkorban 
baik materi mapuan non-materi dan selalu memberikan 
kasih sayangnya yang tulus kepada saya. Terimakasih 
telah menjadi orang tua yang sangat sempurna 

2. Kakakku, Imron Ardiansa yang selalu memberikan 
semangat dan dukungan yang begitu tulus.  

3. Bapak dan Ibu dosen IAIN Kudus terkhusus Ibu Anisah 
Setyaningrum, M.Pd. Terimakasih atas waktu, ilmu, 
bimbingan serta arahan yang diberikan. 

4. Sahabat-sahabatku, Dewi Aisah Ekarani, Rizka Amalia 
Putri, Istiqomah Unnisa, Ahla Nafila, Siti Cholifah yang 
selalu ada untuk saya. Terimakasih kalian telah menjadi 
bagian dari hidup saya dan memberikan begitu banyak 
kasih sayang kepada saya. Saya bersyukur dipertemukan 
dengan kalian. 

5. Yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih selalu 
memberikan semangat dan yang selalu memahami saya 
dalam kondisi apapun. 

6. Keluarga besar PGMI-C 2016 yang bersedia menerima 
semua kekurangan saya selama ini. Terimakasih atas 
ruang pertemanan yang indah. 

7. Dan untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu serta pihak yang selalu mendukung 
dari awal perkuliahan hingga terselesainya tugas akhir ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya. Aamiin Ya Robbal’alamin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN2 
 

Konsonan Tunggal Vokal 
 tanpa ا L/l ل SY/sy ش B/b ب

tanda 
َ  M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 
ِ  N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 
ُ  W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 
 H/h mᾱdd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح
 Bā بَا akhir Ἀ/ἀء awal Ἁ/ἁعَ  KH/kh ي

 Bī بِيْ  awal A/aء akhir A/aع D/d د

 Bū بُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasyidid Ya’ nisbah ف R/r ر
 Falakiy فَلَِكيْ  abb أَبَّ  Q/q ق Z/z ز
 alamiy‘ َعالَِميْ  rabb َربَّ  K/k ك S/s س

‘Ain /Hamzah Di 
Belakang 

‘Ain/ Hamzah i –
Waqf 

 Vokal Rangkap الْ 

-al اْلقََمرُ  ’al-furu اْلفُُرْوعُ  qara’a قََرعَ 
qamar 

 Gairī َغْیِريْ 

 -al اْلقََضاءُ  qara’a قََرءَ 
qada’ 

 syai’un َشْيءٌ  al-syams اْلَسْمِس 

Kata majmuk dirangkai Kata majmuk dipisah Ta’ marbutah 
َجَمُل 
ْینِ   الْدِّ

Jamaluddin  ِْین  Sa’ah َساَعة Jamal al-din َجَمُل الْدِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        

2Supaat, dkk,  Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program 
Sarjan (Skripsi), (Kudus, IAIN Kudus, 2018),  xxxiii 
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KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji bagi 
Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufiq 
serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan 
kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi 
uswatun hasanah bagi seluruh umat. Semoga kelak kita 
mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. 

Berkah karunia-Nya peneliti 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: “Strategi Guru dalam Penggunaan 
Perpustakaan sebagai Media Edukasi bagi Siswa di MI 
NU Khurriyatul Fikri Pasuruhan Lor Jati Kudus”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak 
yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu dalam memberikan dukungan moral maupun 
materil kepada peneliti. Peneliti juga mendapatkan 
bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Atas jasa besar 
mereka, peneliti 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 Fakultas 
Tarbiyah IAIN Kudus. 

4. Anisah Setyaningrum, M.Pd., selaku dosen 
pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan 
IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 
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perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

6. Para dosen dan staff IAIN Kudus yang telah 
memberikan berbagai informasi kepada penulis. 

7. Hj. Sumisih, S.Pd.I., selaku Kepala MI NU Khurriyatul 
Fikri Pasuruhan Lor Jati Kudus yang memberikan izin 
dan layanan data-data yang diperlukan oleh penulis 
dalam menyusun skripsi ini.   

8. Nur Laily Maulida, S.Pd., Khusnudin, S.Pd.I., Sri 
Mulyani, S.Pd dan Siti Noor Maliyah S.Ag., yang telah 
membantu memberikan keterangan yang penulis 
perlukan.  

9. Guru, staff, dan peserta didik di MI NU Khurriyatul 
Fikri Pasuruhan Lor Jati Kudus yang telah membantu 
penulis dalam mencari informasi atau data-data yang 
diperlukan. 

10. Ayahanda, Ibunda dan Kakakku yang tidak pernah lelah 
mendo’akan saya, memberikan motivasi dan dukungan 
penuh baik moril ataupun materiil  

11. Teman-teman seperjuangan di IAIN Kudus yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat kepada saya 
mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi 
ini.  

Semoga amal baik beliau semua dan juga semua 
pihak mendapatkan balasan berlipat ganda di sisi Allah 
SWT. Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan 
skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 
sebenarnya, namun penelti berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada 
umumnya. 

 
Kudus, 21 September 2020 
Penulis, 
 
 
 
 
Ainun Fatmariza 
NIM. 1610310084 




