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Motto 

 

Anak itu unik, maka jangan paksa mereka memahamimu, tapi 

berusahalah memahami mereka. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang maha pengasih 

lagi maha penyayang. segala kerendahan hati peneliti sebagai 

hamba Allah SWT serta sebagai insan akademis, skripsi ini saya 

persembahkan: 

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdul Habib dan Ibu 

Nuriyati serta mertuaku, yang tiada hentinya mendo’akan, 

membimbing, mendukung, mencurahkan kasih sayang dan 

perhatian sepenuh hati serta perjuangan dan pengorbanan 

yang tiada akhir. Do’a-do’a kalian akan selalu dan senantiasa 

mengiringi setiap langkahku. 

2. Teruntuk suamiku tersayang, Mas Da’watul Jamal yang 

dengan penuh kesabaran selalu menemani, membimbing, dan 

mencurahkan segala rasa sayang serta tanggung jawab. 

Restumu adalah segalanya ntukku. 

3. Teruntuk putriku yang sholihah Arhiyah Syita Halwa yang 

selalu menjadi penyemangatku dalam penyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini. 

4. Untuk adik-adikku Habibah Nur Isnaini dan Syahrun Nida’ el-

Halimah yang selalu membantu dan mendo’akanku. Dan 

saudaraku Muhammad Nailul Alfan dan Siti Aida. 

5. Untuk bapak Muhammad Shobirin, M.Pd, selaku dosen 

pembimbing skripsi pertama dan bapak Dr. Adri Efferi, M. 

Ag. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah sabar 

membantu membimbing, mengarahkan serta selalu 

mendo’akan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Terima 

kasih saya ucapkan.  

6. Untuk bapak Ismanto, S. SI., M. PD. Selaku dosen 

pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan serta 

bimbingan selama menjalani proses perkuliahan. 

7. Segenap guru, karyawan dan siswa siswi Pos PAUD Giri 

Sentana Sowan Kidul yang telah memberi izin penelitian, 

membantu dalam pengumpulan data dan memberi pengarahan 

serta do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas PIAUD-B angkatan 2017. 

Khususnya Laila Fitrotin Ula, Anisa Rachmawati, Suhoela, 

Haela Fitriyah, Zihana Suaida, Muhimmatin Aliyah, Fina 

Ikrima Nafisah dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis 
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sebutkan satu persatu. Terimakasih kebersamaannya selama 

ini. Terima kasih untuk kalian yang telah setia berjuang 

bersam-sama mencari ilmu di almamater kita tercinta. 

9. Teruntuk sahabat seperjuangan saya Nawa Khoiriyah. Yang 

selalu memberikan motivasi, semangat dan mendo’akan. 

Terimakasih juga telah menjadi sahabat terbaikku mulai 

proses pengerjaan skripsi hingga selesai. 

10. Teruntuk sahabat kos saya Elok Yumna Nadira, Halimatus 

Sa’diyah, Nila Zahara, Puji Irnawati, Aprilia Wati, Nailatul 

Imamah, NovitaSari, Endah Lestari, Putri, Nonom, dan Hihis. 

Terimakasih kebersamaanya selama ini dan terimakasih 

karena selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya. 

11. Teruntuk teman saya Dewi Nafi Satun Ni’am yang telah mau 

menyediakan tempat singgah untuk penulis selama proses 

pelaksanaan skripsi hingga akhir. 

12. Segenap teman-teman KKN-IK kelompok 64. Terimakasih 

telah memberikan pengalaman yang mengesankan. 

13. Tak lupa semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas atas 

segala kebaikan kalian semua dan melimpahkan rizki serta 

kemudahan hidup dalam setiap kesulitan dalam hidup kita 

semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin. 

14. Dan yang terakhir kepada para pembaca yang budiman yang 

sangat saya harapkan saran dan kritikannya yang membangun 

guna perbaikan untuk karya-karya selanjutnya. 

Semoga segala kebaikan, keberkahan, kesehatan dan 

keselamatan selalu menyelimuti kalian, Semoga kita senantiasa 

dalam rahmat, hidayah, serta lindungan-Nya . Aamiin ya Rabbal 

Aalaamiin 

Kudus, 11 Mei 2020 

Peneliti 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Segala puji bagi Allah SWt yang telah memberikan Rahmat 

serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “PERAN GURU DALAM MENSTIMULASI 

PERKEMBAGAN FISIK MOTORIK ANAK USIA DINI 

MELALUI KEGIATAN MEWARNAI (Studi Kasus Kelas B1 Pos 

PAUD Giri Sentana, Desa Sowan Kidul Kedung Jepara) Tahun 

Ajaran 2020/2021”. Penulisan ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Satu 

(S1) Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa 

bantuan dari beberapa pihak yang memberikan bimbingan dan 

saran skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya saat ini. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis memberikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya 

kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku ketua rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

terlesaikan. 

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

IAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan penulisan skripsi. 

3. Muhammad Shobirin, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi 

dan Dr. Adri Efferi, M. Ag. selaku asisten dosen pembimbing 

skripsi yang telah sabar membantu membimbing dan 

mengarahkan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. 

4. Ismanto, S. SI., M. PD. Selaku dosen pembimbing akademik 

yang selalu memberikan arahan serta bimbingan selama 

menjalani proses perkuliahan. 

5. Dewi Ulya Mailasari, S.S, M.A., Selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus yang telah memberi 

saran dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 
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layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

7. Seluruh dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi belajar 

sampai penyelesaian studi. 

8. Kepala lembaga beserta seluruh dewan guru serta pegawai Pos 

PAUD Giri Sentana Sowan Kidul Kedung Jepara yang 

memberikan kesempatan untuk membantu proses pengumpulan 

data penelitian skripsi. 

9. Teman-teman seperjuanganku kelas PIAUD-B angkatan 2017. 

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Atas segala bentuk bantuan dan arahan yang telah di 

berikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya dan semoga amal baik mereka semua mendapatkan 

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya peneliti 

menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran di harapkan menjadi 

bahan pertimbangan dan masukan untuk penulisan karya 

selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat diambil 

manfaat dan kebaikannya. Aamiin. 

   Kudus, 11 Mei 2020 

Peneliti 
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