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MOTTO 

 

  َخ ْيْم ُر  الَّن اِس  َخ ْيْم َخ ُر ُر ْم اِس لَّن اِس 
Artinya : 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia (lainnya).” 
(HR. Jabir) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah wasyukurillah, tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan lancar dan baik. Karya tulis ini merupakan 
dari kegigihan dalam ikhtiar bagi orang-orang yang selalu hadir 

beharap Keindahan-Nya dan Keridhoan-Nya. Dengan kerendahan 

hati, kupersembahkan karya kecilku kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmatnya kepada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW 
sebagai sang revolusioner Islam dan inspirator. 

3. Teristimewa Ibundaku Sutarmi (Almh) yang sudah tenang di 

Surga-Nya dan ayahandaku Paringono Slamet terkasih, 

tercinta, yang tidak pernah lelah mendo’akan, mendidik, 
menyayangi, mencintai sepenuh hati yang selalu memberi 

dukungan dan motivasi kepada penulis. 

4. Mbak Eva Susilawati sekeluarga dan Mas Eko Novianto 
sekeluarga tersayang, yang selalu memberikan dukungan, 

semangati dan memperhatikan penulis selama ini. 

5. Untuk dosen pembimbingku ibu Hj. Ida Vera Sophya, M.Pd. 
Yang selalu meluangkan waktu, membimbing,  dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih tak terhingga saya ucapkan. 

6. Ibu Uli Ulyana, S.Pd,I kepala sekolah SD Miftahussa’adah 
Gondosari Gebog Kudus, bapak Shochibul Mufarichin, S.Pd,I, 

ibu Uswatun Nandiroh, S.Pd, dan bapak ibu guru staff  SD 

Miftahus Sa’adah Gondosari Gebog Kudus yang telah 
memberikan izin penelitian dan memberi pengarahan serta 

do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku, Lathifatul Mu’imah, 

Muhammad Isfa, Rizqa Aulia Rahmah, dan Muti’ah Nurul 
Husna yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. Menjadi teman berbagi cerita 

berkeluh kesah, menjadi teman untuk memberi tawa 
kebahagiaan. 

8. Dan teruntuk diriku, terimakasih sudah mau berjuang sejauh 

ini. Yakinlah akan ada Hikmah dibalik kehendak-Nya yang 
tidak pernah kau duga:’). 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِ ْ ِ   ِِّ  الَّر ْ ِ   الَّر ِ ْ  ِ 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha 

Agung, Maha Bijaksana karena berkat hidayah dan karunia-Nya 

penulis haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung 
Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman 

jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. 

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan petunjuk dan Inayah-Nya, sehingga skripsi yang 

berjudul “Penerapan Media Ular Tangga dalam Peningkatan 

Keaktifan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Matematika kelas V di SD Miftahussa’adah Gondosari Gebog 
Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021” dapat terselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 
1. Dr. H. Mudakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. 
2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah 

memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 
3. Retno Susilowati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus. 
4. Hj. Ida Vera Sophya, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang 
berkualitas dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiani, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta segenap jajarannya yang telah memberikan ijin 
dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang sudah 
membekali peneliti berbagai ilmu agama dan pengetahuan 
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yang insyaAllah akan bermanfaat dalam kehidupan peneliti 

khususnya dan orang lain pada umumnya. 

7. Ibundaku Sutarmi (Almh) yang sudah tenang di Surga-Nya dan 

ayahandaku Paringono Slamet terkasih, beserta seluruh 
keluarga tercinta, yang tidak pernah lelah mendo’akan, 

mendidik, menyayangi, mencintai sepenuh hati yang selalu 

memberi dukungan dan motivasi kepadaku. 
8. Ibu Uli Ulyana, S.Pd,I kepala sekolah SD Miftahussa’adah 

Gondosari Gebog Kudus, bapak Shochibul Mufarichin, S.Pd,I, 

ibu Uswatun Nandiroh, S.Pd, dan bapak ibu guru yang telah 
memberikan izin penelitian dan memberi pengarahan serta 

do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Guru-guru yang telah memberikan ilmunya, dan sangat 

berguna untuk kehidupanku, semoga Allah SWT membalas 
semua jasa beliau-beliau. 

10. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan PGMI-D yang 

selalu menemani, menyemangati dan selama berjuang di 
kampus IAIN Kudus. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga 
kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan semoga 

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. 

Semoga penelitian skripsi ini menjadi karya yang baik yang di 

Ridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat bagi semua yang 
membacaskripsi ini. Skripsi yang sudah tersusun ini, penulis telah 

menuangkan segala tenaga dan pikiran, penulis menyadari bahwa 

penysunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. 
Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari 

semua pihak agar terwujudnya perbaikan dan penyempurnaan 

skripsi ini di masa yang akan datang.                                

 
Kudus, 02 April 2021 

Penulis, 

 
Ayu Bela Permatasari 

NIM. 1610310152 


