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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya:  

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashash: 77) 
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PERSEMBAHAN 

 

“Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Swt” 

 

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugrahkan Allah Swt. 

Hingga satu tanggung jawab telah terlaksana sudah sebuah karya barusaja tercipta. 

Ku persembahkan karya ini untuk: 

1. Almarhumah Ibu Rufi’ah yang dulu selalu ada untukku setiap saat, ucapan 

terima kasihku kepadamu tak ada batasnya, engkau selalu melakukan yang 

terbaik untukku, mendo’akan segala usaha yang ku lakukan, melimpahkan 

kasih sayang yang teramat dalam, memberikan bimbingan dan motivasi dari 

aku kecil hingga dewasa agar aku selalu semangat dan berusaha semaksimal 

mungkin dalam meraih cita-cita.  

2. Ayahku, Bapak Rusman yang telah berjuang keras untuk menyekolahkan saya 

hingga sekarang ini, memberikan bimbingan dan nasihat yang selalu 

memotivasi saya untuk melakukan segala hal dalam kebaikan dan menjadi 

orang yang berguna untuk orang lain. 

3. Om Sulikin yang selalu membantu dalam hal materi, memberi semangat agar 

terus bersekolah agar menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, bisa 

menjadi panutan bagi adik-adikku. 

4. Seseorang yang sangat istimewa dan berarti dalam hidupku, suamiku Mustafid 

Fahrul Alwi yang selalu ada dibelakangku selama ini untuk memberikan 

semangat dan dukungan sepenuhnya atas keinginan dan cita-citaku, 

melengkapi hari-hariku dan selalu membimbingku untuk melakukan yang 

terbaik agar tercapai semua keinginanku. 

5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Kudus,  yang senantiasa memberikan ilmu bagiku, 

terkhusus dosen pembimbing sejak proposal hingga terselesaikannya skripsi 

ini, Bapak Sulthon, M. Ag, M. Pd. terima kasih atas bimbingan, arahan dan 

motivasi yang diberikan kepadaku. 

6. Seluruh keluargaku yang selalu mendukung, mendo’akan dan selalu 

memberikan semangat sampai sekarang ini. 
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7. Teman dekatku yang aku sayangi, Khumariyatun, Vera Alvenia Efriyani, Dwi 

Budi Utami, Rofiatun Adawiyah, Ulfatul Hidayah, Ni’matul Wafa, dan 

Innayatussholikhah, yang sedikit banyak telah mengisi memori 

persahabatanku dan selalu memberi memotivasi. 

8. Semua sahabatku kelas PGMI-A 2014 yang senantiasa menjadi teman terbaik 

di bangku kuliah hingga selesai kuliah dan selalu memberi semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga besar MI NU Al-Falah Rejosari Dawe Kudus yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi ini dan 

memberikan dukungan serta motivasi selama penelitian skripsi ini sehingga 

berjalan dengan lancar. 

 

 

“Semoga segala bentuk do’a dan pengorbanan yang diberikan 

dengan tulus ikhlas mendapat balasan yang tak terhingga dari 

Allah Swt.” 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di MI NU Al-Falah 

Rejosari Dawe Kudus Tahun Ajaran 2018/2019” disusun guna memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di IAIN Kudus. 

Sholawat serta salam selalu kami lantunkan kepada insan termulia 

Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kami dari zaman 

kegelepan hingga zaman yang terang benderang dan penuh kenikmatan ini. 

Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, 

untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus yang telah menyetujui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd selaku ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus yang 

telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Sulthon M. Ag, M. Pd., selaku dosen Pembimbing yang telah 

membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk  mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

4. Mufatihatuttaubah, S.Ag, M.Pd.I selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kudus. 

5. Anisa Listiana, S.Ag, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus dan 

seluruh petugas perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam menyususun skripsi ini.  

6. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan baik. 




