
PENERAPAN QUANTUM GAMES DALAM MENINGKATKAN 

KREATIVITAS ANAK DI RA MATHOLIUL  

ULUM HADIPOLO JEKULO KUDUS  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) 

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 

Oleh : 

 

NUR HIDAYAH 

NIM: 112122 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN TARBIYAH/PAI 

2016 



ii 
 

  



iii 
 

 

  



iv 
 

 

  



v 
 

MOTTO 

 

                               

                      

“ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur ” (QS. An Nahl:78)1 

Penulis: 

Gunakanlah kemampuan yang Allah SWT 

berikan kepada kita untuk berkreasi, agar 

dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga 

orang lain 

Semangat!!!! 

 

  

                                                           
1
 Al Quran dan Terjemahnya, Depatemen Agama Republik Indonesia, Jumanatul Ali-

ART (J-ART), Bandung, 2004, hlm. 275. 
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