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MOTTO 

                        

          

Artinya: 

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 

Al-Ahzab:21)
1
 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2001), 576. 
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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang 

yang sangat kukasihi dan kusayangi : 

1. Mamak, Bapak, kakak-kakak dan juga saudara kembarku 

Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima 

kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil 

ini untuk kalian yang telah memberikan motivasi dan 

kasih sayang. 

2. Suami dan putri kecil tercinta denayu yang selalu 

menemaniku dalam mengarungi hidup ini, baik dalam 

suka dan duka, semoga kita dapat terus melangkah 

bersama-sama membesarkan putri kecil kita tercinta. 

3. Bapak AHMAD FALAH. M.Ag., selaku dosen 

pembimbing tugas akhir, terima kasih banyak, karena 

sudah begitu banyak membantu selama ini, sudah 

dinasehati, sudah diajari, bantuan dan kesabaran 

bapakakan selalu terukir dihati. 

4. Untuk teman-teman PGMI_LK dan sahabat Wong7 

terima kasih banyak atas dukungan, doa, nasehat, hiburan 

dan semangat yang kalian berikan selama ini, apa yang 

telah kalian berikan selama ini tak akan pernah 

terlupakan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Untaian puji syukur berupa tahmid, senantiasa 

peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang selalu 

menganugerahkan segala taufiq, hidayah, serta inayah-Nya. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Qurrata A’yun Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan 

syafaatnya. 

Hal ini sebagai kebahagiaan tersendiri jika suatu 

tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi 

peneliti, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang 

tidak ringan. Peneliti sadar, banyak sekali hambatan yang 

peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan peneliti. Walaupun akhirnya 

skripsi ini terselesaikan juga. Hal ini tiada lain karena 

bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan 

dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada pihak 

yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada :  

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

yang telah merestui penyusunan skripsi ini. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kepala 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 

4. Ahmad Falah,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ainisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberi izin pelayanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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6. Para Dosen IAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Nasikun,S.Pd.I., selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Falah, dan segenap guru yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk berkesempatan 

melakukan penelitian. 

8. Teman-temanku yang selalu membantu, memberikan 

motivasi dan menemani peneliti untuk belajar bersama. 

Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat.  

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti 

sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari 

kesempurnaan. Namun demikian, dengan ucapan 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, peneliti berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

        

Kudus, 25 September 2020 

Peneliti, 

 
Faizatul Magfiroh 

NIM: 1510320012 

 

 


