
i

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN 
BELAJAR ANAK MELALUI REWARD PICTURE DI RA 

MUSLIMAT NU AL KHURIYYAH 01 BESITO GEBOG KUDUS

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Oleh :
LAILATUL MUCHAROMAH

NIM : 1410410036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS TARBIYAH

PROGRAM STUDI PIAUD
TAHUN 2018/2019



ii



iii



iv



v

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrahpun, niscaya dia

akan melihat (balasan) Nya”

(Terjemahan QS. Al- Zalzalah: 7)

“Jika pada seseorang anak menonjol akhlak baik dan perbuatan terpujinya, 
maka

ia patut dimuliakan, digembirakan, dan dipuji di depan orang banyak untuk

memberikan semangat berakhlak mulia dan berbuat terpuji.”

(Imam Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulum Ad – Din)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat-Mu ya Robbi, yang telah memberikan 
kekuatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Karya kecil ini penulis 
persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muhammad Nur Arifin dan Ibu Sholikhati 
yag menjadi semangat terbesarku.

2. Adikku tersayang, Muhammad Malikul Faiz dan Ermi Nazmunah

3. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 

4. Seluruh sosok guru yang hadir dalam kehidupan untuk membelajarkan, 
memberikan do’a, berbagi ilmu dan inspirasi.
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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini yaitu Skripsi yang berjudul “Peran Guru dalam 
meningkatkan disiplin belajar anak melalui reward picture di RA Al 
Khuriyyah 01 Besito Gebog kudus”. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu 
Tarbiyah program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Sholawat dan salam semoga tetap 
tercurah kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang telah 
mengeluarkan manusia dari jaman jahiliyyah. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 
pihak merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalah proses 
penyusunan skripsi ini. Atas kasih sayang-Nya melalui berbentuk bantuan 
tersebut, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa 
hambatan yang berarti. Untuk itulah peneliti mencoba menghadirkan untaian 
kata sebagai wujud terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan FakultasTarbiyah IAIN 

Kudus.
3. Dewi Ulya Mailasari, S.S.,MA., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini.
4. Dr. H. Masrukhin, S.Ag M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah membekali 
berbagai ilmu dan pengetahuan yang insyaallah akan bermanfaat dalam 
kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

6. Saidah Thoyyibah, S.Ag., selaku Kepala Sekolah RA Al Khuriyyah 01 
Besito Gebog Kudus yang telah memberikan ijin  penelitian untuk 
menyelesaikan skripsi ini.

7. Segeap guru, dan karyawan RA Al Khuriyyah 01 Besito Gebog Kudus 
yang telah memberikan bantuan dan pelayanan data yang diperlukan 
dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak, ibu dan adek- adek tercinta yang telah membantu moril maupun 
materil selama penyusunan skripsi ini.

9. Alm. Pakde dan Budhe yang selalu mendukung untuk melanjutkan 
pendidikan penulis ini sampai akhir.
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10. Keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah Ngembalrejo, Abah Alfa 
Syahriar dan Umi’ Hida dan Segenap Santri PP.Darun Najah 
Ngembalrejo, terkhusus kamar (Fatimah room) Mbak Nia,Mbak Ida, 
Anif, Alfi, Rina, Hikmah, Islah, Fitri, Qoulus, Tahta, Syifa, Musfiah, 
Lala, Hida, Elpia, Firda, Aini, Nissa.

11. Bimbingan belajar Mumtaz yang telah memberikan pengalaman dalam 
belajar mengajar untuk menjadi bekal ilmu yag bermanfaat

12. Para sahabatku Ifa, Umi, Nailis yang selalu ada untukku.
13. Kelas PIAUD angkatan 2014 yang memberikan pengalaman dan 

motivasi.
14. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan fisik maupun psikis, sejak mulai penulisan skripsi 
pertama kali sampai terakhir.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya. maka dari itu, kritik konstruktif dari 
siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 
sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 
demikian, penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan 
ini, pun juga diharapkan ada manfaatnya.
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