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MOTTO 

 

ُر الناِس أَنَفُعُهم لِلنَّاسِ   َخي ْ
“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak 

manfaatnya bagi orang lain” 

 

(H.R Bukhari) 

 

“Kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia 

dengan hartamu, maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada 

mereka dengan keceriaan (pada) wajahmu.” 

 

(H.R Al-Hakim) 
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semua kebaikan mereka. Semoga semua dukungan, serta doa-doa 

baiknya kembali kepada yang mendoakan dan semoga Allah 
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Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, doa 

serta dukungann dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi 

dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, S.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus (IAIN) Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Ketua Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus. 

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

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

4. Nuskhan Abid, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

guna memberikan pengarahan dan bimbingan yang 

berkualitas dengan kedalaman ilmu ynag beliau miliki. 

5. Seluruh dosen dan staff pengajar di IAIN Kudus yang 

sudah membekali peneliti berbagai ilmu agama dan 

pengetahuan yang InsyaAllah akan bermanfaat dalam 

kehidupan peneliti dengan orang lain. 

6. Keluargaku, terutama orangtuaku yang senantiasa 

memberikan motivasi dan dukungannya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. 

7. Seluruh partisipan yang terlibat dalam penelitian ini dan 

telah berkenan mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. 

8. Teman-teman PGMI-D 17 yang telah memberikan warna 

selama kuliah di IAIN Kudus. 

9. Sahabatku dari awal kuliah sampai saat ini Rohmatul 

Hasanah, Isnalia, Mprida, Wisma, Linda, Mela yang selalu 



viii 
 

memberikan keceriaan dikala semangatku mengerjakan 
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