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MOTTO 

 

  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ◌ َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-

Insyirah: 5-6)
1
 

                                                             
1
 Al-Qur’an, 94:5-6 
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KATA PENGANTAR 

 

نِ  ٱَلّلٰ ِ ْسمِ  يمِ  ٱلّرْحم ٰ  ٱلّرح 
Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-

Nya. Sholawat serta salam yang senantiasa mengalir kepada 

kekasih-Nya, Nabi Muhammad saw. Serta keluarga, saudara dan 

pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persiapan Guru Kelas 

dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Kelas I MI 
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syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Fakultas Tarbiyah IAIN 

Kudus. 
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8. Untuk kedua orang tua saya yang selalu hadir memberikan 

kasih sayang, semangat, dan doa restu serta dukungan selama 

berjalannya waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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