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MOTTO 

 

َا ُيجَاِهدج لِنَ ْفِسه  َوَمْن َجاَهَد فَِإَّنم
 
Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (QS. Al – Ankabut 

: 6) 
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PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kepada-Mu Ya 

Rabb, yang telah melimpahkan dan merahmati dalam setiap langkah 

dengan suatu kekuatan ke-Imanan, ke-Islaman, ke-Ikhsanan, ketakwaan, 

kesabaran, ketengangan hati dan pikiran serta keridhoan-Mu dalam 

memberikan izin untukku, kelancaran dan kemudahan menuntut ilmu 

serta mengerjakan karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir perkuliahan 

dalam menempuh gelar sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah Progam Studi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Dengan rasa bahagia, karya 

tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan 

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad SAW, atas Islam yang beliau bawa. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah dengan kemuliannya menjadi 

inspirasi penulis dalam mengarungi kehidupan.  

3. Kepada Bapak Fariq dan Ibu Nik Ampriati (Almh), yang telah 

menjadikanku sarjana, dengan lantunan doa-doanya, dukungannya, 

serta seluruh pengorbanannya dalam merawatku, memberikan 

kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta motivasi kebaikan dan 

semangat yang terus mengalir hingga saat ini. 

4. Kepada Kakakku Rika Meila Dewi Aryani dan Adikku Amelia 

Dewi Kirani yang telah memberikan dukungan moril dan 

memotivasiku. Terimakasih sudah membantu mewujudkan salah 

satu mimpi terbesar saya untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi.  

5. Kepada dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing 

skripsi, Ibu. Novita Pancaningrum, M.Pd., yang telah 

mengarahkanku dengan penuh kesabaran. 

6. Kepada sahabat-sahabatku kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD A) angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan 

do’a untukku. Terkhusus untuk sahabat terbaikku Fenti Puji 

Lestari, Syifa Auliatul Husna Syawaliyah dan Dhummiroh 

Rahmawati yang telah menemani, membantu dan menyemangatiku 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Kepada, Ibu Kepala Sekolah dan Guru di TK Aisyiyah ABA VII 

Prambatan Lor Kudus yang telah membimbing penulis dengan 

sabar dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan 

doa-doanya.  

9. Semua dosen dan guru-guruku yang telah memberikan ilmu yang 

tak terhingga.  
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10. Kepada semua pihak yang telah membantuku dan setia 

memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi 

ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. 

Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas 

Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kudus ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembaca terkhusus bagi saya pribadi. 
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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdullillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan 

dan kebesaran-Nya saya curahkan pada-Nya, atas limpahan rahmat, 

karunia, taufik, hidayah, dan inayah serta ridho-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi meskipun belum sempurna. Sholawat serta salam 

semoga selalu dilimpahkan ke haribaan beliau Nabi Muhammad SAW 

yang menjadi cahaya di atas cahaya seluruh semesta alam, beserta 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya. 

Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(S1) dalam Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kudus dengan judul 

―Implementasi Pembelajaran Bermain Pada Anak Usia Dini Melalui 

Metode Daring Untuk Meningkatkan Kreativitas Seni Di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal VII Prambatan Lor Kudus 

Tahun Pelajaran 2020/2021‖. 

Proses penyusunan, penggarapan, dan penyelesaian skripsi ini 

bukan hasil kerja keras penulis sebagai individu, namun banyak pihak 

yang berjasa dalam proses tersebut. Oleh karena itu, ucapan terimakasih 

penluis sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus. 

3. Bapak Ahmad Fatah, S.Pd.I.,M.S.I., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 

4. Ibu Novita Pancaningrum, M.Pd,. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam 

membantu memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Ibu Naili Muna A.Ma.Pd., selaku Kepala Sekolah TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal VII Prambatan Lor Kudus beserta seluruh 

jajarannya yaitu guru, karyawan, wali murid serta peserta didik yang 

telah memberikan bantuan kepada peneliti dan bersedia menjadi 

informan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Teristimewa kedua orangtua tercinta, Bapak Fariq dan Ibu Nik 

Ampriati (Alm), beserta kakak dan adik tercintaku, yang selalu 

memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

7. Teman-teman senasib seperjuangan yang telah bersama-sama 

melaksanankan tugas mulia ini, baik dalam keadaan suka maupun 

duka. 
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8. Kepada seluruh pihak yang turut memberikan semangat serta 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi para pihak yang berkepentingan. Karena skripsi ini bukan 

hanya sekedar tulisan kertas yang bertumpuk rapi, namun juga 

merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan akademis penulis. 

Oleh karena itu, masukan dan saran bermanfaat untuk skripsi ini 

sangat penuls perlukan. 
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