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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah... 

Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-MU... 

Shalawat dan Salam ku kepada suri tauladan ku Nabi Muhammad SAW, ku harap 

syafa‟at mu  dipenghujung hari nanti. 

Dengan segala ketulusan hati ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-

orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbing ku dan 

menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini. 

Yang pertama.. 

Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, sebagai simbol bakti dan sayang, 

serta kesetiaan dan pengakuan akan jerih payah mereka dalam membimbing dan 

mendidik saya. Terimakasih kepada Ayah tercinta, atas segala nilai yang telah 

engkau tanamkan di dalam diri saya berupa obsesi, kegigihan, kecintaan, dan 

kegairahan mencari ilmu. Terima kasih kepada ibunda tersayang atas segala 

pengorbanan yang engkau curahkan demi perjalananku mencari dan menuntut 

ilmu. 

Ayahanda Mujakir dan Ibunda Samsaiti yang ananda sayangi... 

Engkaulah guru pertama dalam hidup ku... 

Pelita hatimu yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai 

mengerti luasnya ilmu di dunia ini dan sesuci do‟a malam hari... 

Butiran keringat ayah dan ibulah yang telah melahirkan karya sederhana ini, yang 

akan menjadi awal dari sebuah kesuksesan. aku bukanlah apa-apa tanpa kerja 

keras dan usaha ayah ibu. 

Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku. 

 

Yang kedua... 
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Semua guru-guru yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tidak bisa ku 

hitung berapa banyaknya barokah dan do‟anya. 

 

Yang ketiga... 

Spesial buat suamiku tercinta, Sulaiman. 

Yang senantiasa sabar dalam menuntun dan membantuku, memberikan kebebasan 

agar diriku bisa untuk terus mengembangkan karya dan potensi diri. dengan 

dukungan dan bantuannyalah sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.  

Aku mencintaimu dengan lembut selembut sutra dan tetesan air mata... 

Aku menyayangimu seperti sayangnya engkau kepada ku. 

Yang terakhir... 

Keluarga besar Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) yang 

senantiasa memberi kehangatan dalam kebersamaan, mengusir rinduku pada 

kampung halaman dengan belaian hangat persaudaraan.  

Dan semua sahabat ku seperjuangan di bumi Universitas, kuatkan tekad mu untuk 

hadapi rintangan, karena sesungguhnya Allah bersama kita. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

َسانِوبَ َواُه يُ َهّوَدانِِو أْويُ َنِصَرانِِو أْويَُمجَّ َماِمْن َمْوُلْوٍدِاالَّيُ ْوَلُدَعَلى الِفْطَرِةفَأَ   
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam), lalu kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau pun Majusi. (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim). 

 

 

“bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan sebagai 

pusaka untuk anak-anak kita” 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسم اهلِل الَرْحمِن الرَِّحْيمِ 

 

اَْلَحْمُد ِلّلو َرّب ْالعَلِمْيَن.َوبِِو َنْسَتعْيُن َعلى اُُمْورِالدُّ نْيا َوالّديِن.َوالّصاَلُة 

اَلُم َعلى َسّيِدْالُمْرَسِلْيَن.َسّيِد نَا َوَمْوالَنَاُمَحّمٍد َوَعلى آِلِو  َوَصْحِبِو َوالسَّ

 َاْجَمِعْينَ 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, dan hidayahNya serta kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada 

umatnya hingga akhir zaman, amin 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada program Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah 

“Implementasi Peran Guru dalam Mengembangkan  Kemampuan Konsentrasi 

Anak Usia Dini di PAUD Tunas Bangsa”. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia. 
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2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, MA, 

Ph.D. yang telah memberikan izin penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dra Hj. Sri Haningsih, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu 

bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian 

dan penulisan skripsi ini. 

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen PAI UII yang telah banyak membimbing dan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 

5. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Mujakir dan Ibunda Samsaiti serta saudara-

saudara atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang selalu tercurah selama ini. 

6. Ummi Zulina dan Abi Mustafa, S.E., M.M. Yang sudah menjadi orang tua 

kedua penulis selama di perantauan ini, yang telah memberikan sentuhan kasih 

sayang dan perhatian layaknya orang tua kandung. 

7. Sahabat sejati seperjuangan, Muliyati yang selalu mengorbankan waktunya 

dan menemani penulis dalam mencari bahan reverensi untuk menyusun skripsi 

ini. 

8. Keluarga besar Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) yang 

selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun 

skripsi. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang yang berlipat ganda 

kepada semuanya. Penulis menyadari, skripsi ini tidak luput dari berbagai 

kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan 

perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

bidang pendidikan dan penerapan di lapangan, serta bisa dikembangkan lagi 

lebih lanjut. Amiiin. 

 

Yogyakarta, 15 Agustus 2016 

Penulis 

 

 


