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MOTTO

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ 
.اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

( QS. al-Hujurat (49) ayat 13)
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Persembahan
“Tiada daya upaya melainkan dari ilahi Rabbi dan hanya kepada-Mu hamba berserah diri
demi cinta dan ridho-Mu”

Akhirnya dalam rentang waktuku menuntut ilmu tercipta sebuah karya sederhana,
setelah meelalui rintangan yang menghadang, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik. setidaknya bagi penulis.

Skripsiinipenulispersembahkankepada :

 Terkhusus kepada Bapak Masrukhin dan Ibu Siti Murni tercinta, terima kasih yang
tak terhingga karena darinya tak henti mengalir do’a, semnagat dan kasih sayang
serta telah mendidik dan merawatku dengan tulus dan penuh kasih sayang

 Adiku tersayang “Muhammad Syaiful Fatah” yang selalu mengisi hari-hariku dengan
keceriaanmu dan menjadi pelengkap dalam kehidupanku.

 Ibu Muzdalifah, S.Psi, MSi selaku pembimbing Skripsi yang banyak berjasa
meluangkan waktu dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini

 Yang terhormat beliau Bapak Kepala Madrasah MTs Darul Ulum Purwogondo,
beserta seluruh dewan Guru yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan
tanpa batas demi selesainya Skripsi ini.

 Sahabat-sahabatku (Siska dwi safitri, anis,lutfiyanah, nida nahdliyan, nailil hikmah,
uut) yang selalu ada serta menemaniku dan menghiburku setiap saat dikala aku
senang maupun sedih .

 Teman-temankudi STAIN Kudus, terkhusus class H yang selalu menemaniku dalam
perjalananmencariilmu, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.

 Buat Muhammad Robbison yang telah menemaniku berjung dari awal ospek sampai
sekarang, terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanannya dan semangatnya.
Terimakasih.

 Almamater STAIN Kudus.

Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi

balasanoleh Allah SWT
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Ilahi Robbi yang

senantiasa mencurahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga

penulis mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu lebih lama.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rosulullah

SAW, Nabi akhiruzzaman yang menjadi uswatun hasanah bagi umat sepanjang

zaman. Semoga kita tetap mendapatkan syafa’atnya di akhir nanti. Amiin.

Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S.1) jurusan Tarbiyah dalam program

studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus dengan judul “STUDI

KOMPARATIF SISWA DENGAN KEPRIBADIAN SANGUINIS DAN

KOLERIS TERHADAP PERILAKU BELAJAR PADA MATA

PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTs DARUL ULUM

PURWOGONDO KALINYAMATAN JEPARA TAHUN PELAJARAN

2015/2016”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan,

arahan dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku ketua STAIN Kudus.

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd, selaku ketua jurusan Tarbiyah STAIN

Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam pembuatan skripsi ini.

3. Muzdalifah, S.Psi, MSi, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan  pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

kepada penulis.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku ketua perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan  izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini.




