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MOTTO

                
   

“Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika

kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, Dan

Dia tidak akan meminta hartamu.”

(Q.S Muhammad : 36)1

1 Al-Qur’an surat muhammad ayat 36, yayasan penyelenggara, penafsir / penerjemah, al-
Qur’an dan terjemahnya, DEPAG RI, 2010
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PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus, selalu mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, yang

tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas bantuan-Nya yang Maha Tinggi

Lagi Maha Mulia, peneliti persembahkan karya sederhana ini kepada :

 Sang Kholiq, Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala karunia-Nya

yang selalu tercurahkan kepada hamba. Chabibi Qolbi Yaa Rasulallah,

beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang ingin saya berjumpa

dengannya, sang pemberi syafaat di setiap nyawa.

 Almarhum Ayahanda dan almarhumah ibunda tercinta, meskipun raga

kita sudah tak bersama, semangat dan motivasi yang pernah engkau

berikan untukku akan selalu terbawa dan teringat di setiap ku melangkah.

Tempat curahan keluh kesah, suka cita, yang lantunan do’a-do’anya,

kasih sayang dan pengorbanannya selalu mengalir bak mata air surga

untuk putri-putrinya yang tanpa pernah kami mampu membalasnya.

Karya ini peneliti persembahkan sebagai rasa tanggung jawab peneliti

dalam menempuh studi ini. Aku bangga menjadi putrimu.

 Kakak-kakakku tersayang (Kang Azis, kak Ulin, mbak Mahmudah, kak

Chamid, dan kak Mahrus). Kalianlah semangatku untuk tetap semangat

menjalani hari-hariku.

 Kepada seluruh guruku dan kyaiku mulai sejak SD, MTs, SMA hingga

menempuh study di STAIN Kudus, penulis ucapkan terima kasih atas

keikhlasan dan kesabarannya dalam mendidik dan membimbing penulis

selama ini.

 Keluarga besar KB Bahrul Ulum Kudus yang telah memberikan warna di

hari-hariku, memberikan kesempatan untuk merasakan betapa dulu guru-

guru membimbingku.

 Semua sahabat yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terutama

keluarga besar kelas H PAI Reguler angkatan 2011, teman-teman PPL di

MTS Al-Falah Tanjungrejo Kudus dan teman-teman KKN STAIN Kudus

ke- 35 tahun 2015 di desa Leyangan kecamatan Penawangan, kabupaten
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Grobogan, yang selalu memberi semangat. Semoga kesuksesan selalu

bersama kita. Aamin...

 Dan tak lupa juga kepada pembaca yang budiman beserta semua pihak

yang telah membantu peneliti hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga, goresan pena sederhana ini mempunyai khazanah ilmu yang

bermanfaat untuk dunia dan akhirat sebagai bekal dalam menuju surga-Nya,

sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Azza Wa Jalla. Amin......
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wasyukrulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan i’anahNya, sehingga pada

kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasulullah

Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan juga kepada

keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada kita umatnya, semoga

kita mendapatkan pertolongan (syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari kiamat

nanti.

Biidznillah wa bi’aunillah, skripsi yang berjudul:” Implementasi

Pendekatan Play Based Activities Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial

Dan Daya Pikir Kreatif Siswa Di KB Bahrul Ulum Kudus Tahun 2015”,

telah berhasil disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu

syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di STAIN Kudus.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih  kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

merestui pembahasan skripsi ini.

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Siti Malaiha Dewi, S. Sos, M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.




