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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

SUROYYA NIM 1710310053 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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 terhadap pernyataan ini.  

 

 

 

Kudus, 7 Mei 2021 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

SUROYYA  

NIM: 1710310053 

 

 

 



vi 

MOTTO 

 

~Don’t Stop When You Are Tired, But Stop When You Are 

Done~  

By : Suroyya
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulilahirobbil „alamin, segala puji bagi Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah dan karunia-

Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada nabi 

Muhammad SAW. Dengan penuh perjuangan, ikhtiar, air mata, 

kesabaran dan segala jerih payah, aku persembahkan karya 

sederhana ini kepada : 

1. Kedua orang tuaku ibu Suyanti dan bapak Muhammad Fauzi 

(alm) yang telah membrikan kasih sayang tiada tara, serta 

yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan 

kepada ku. 

2. Kakakku Salmah yang selalu memberikan semangat 

kepadaku dan selalu mengingatkan ku untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Saudara-saudara kandungku Fatimatul Malicha, Khoirur 

Rocmah, Muhammad Muhyyidin, Muhammad Abu Bakar 

Jalal Udin, Muhammad Adnan, Muhammad Marzuki, 

Akhmad Kharis yang selalu mendoaka ku sehingga dapat 

terselesaikan skripsi ini. 

4.  Almamater Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

5. Dosen pembimbingku (H. Husni Mubarok, M.Pd.I) yang 

selama penyusunan skripsi ini beliau dengan penuh 

kesabaranya selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, 

dukungan, kritik, dan nasehat dari awal hingga skripsi ini 

selesai. 

6. Kepala MI NU Al-Falah Tanjung Rejo Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian dan memberi pengarahan serta 

doa dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Choirun Nisa‟ yang menjadi tempat curahan keluh kesahku 

selama 8 semester, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. 

dan senang tiasa membantu aku.  

8. Sahabat-sahabatku Nola, Kiki, Annisa, Sisil, Leny, Akmalia, 

mamah Fikri, Rizki colo yang selalu menyemangati dan 

membantu dalam bentuk apapun sehingga bisa terselesaikan 

skripsi ini. 

9. Kelas PGMI-B 2017 yang selalu memberikan kesan di setiap 

semesternya. Serta seluruh pihak yang senantiasa 

memberikan bantuan dan dukungan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam 

semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW sebagai manusia 

yang paling mulia di sisi Allah SWT. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Guru 

Tematik Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 

VI Pada Mata Pelajaran IPA Dalam pembelajaran DARING 

di MI NU Al-Falah Tanjung Rejo Kudus” 

Keberhasilan selama proses penelitian hingga 

terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 

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 Tarbiyyah 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin pembahasan 

penulisan skripsi ini. 

3. Retno Susilowati, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyyah IAIN Kudus  

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. H. Husni  Mubarok, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah membimbing dari awal penelitian hingga 

terwujudnya skripsi ini, dan juga telah meluangkan waktu 

serta tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan 

yang sanga luar biasa. 

6. Kepala madrasah dan segenap guru serta jajaran staf di MI 

NU Al-Falah Tanjung Rejo Kudus yang telah mengizinkan 

penulis untuk melakukan penelitian dan juga telah 

memberikan informasi data yang dapat menunjang 

kelengkapan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen dan jajaran staf di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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8. Bapak dan ibuku tercinta yang telah bersusah payah 

memberikan motivasi dan dukungan tak kenal lelah.  

Ucapan terima kasih yang terakhir disampaikan kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan 

satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala 

bantuan, dukungan, dan kerjasamanya. Semoga segala bentuk 

bantuannya dapat menjadi amal disisi-Nya.  

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis pada khususnya serta umumnya bagi orang-orang yang 

memiliki ketertarikan yang sama pada bidang kajian ini. 

 

Kudus, 07 Mei 2021 

Penulis 
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