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MOTTO 

 

                   

            

 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

(Q.S Al-Ahzab Ayat 21)”. 
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PERSEMBAHAN  

 

“Tiada upaya melainkan dari Illahi Rabbi dan hanya kepada-

Mu hamba berserah diri demi cinta dan ridho-Mu” 

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya dalam rentang waktu 

menuntut ilmu tercipta sebuah karya sederhana, setelah melalui 

berbagai rintangan yang menghadang, pada akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Setidaknya bagi penulis. 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1. Terkhusus orang tuaku kepada Bapak dan Ibu ku tercinta, 

terima kasih yang tak terhingga karena darinya tak henti 

mengalir do’a dan kasih sayang dalam setiap langkahku 

serta telah mendidik dan merawatku dengan tulus dan 

penuh kasih sayang.  

2. Adik ku M. Hilal Haidar, Charisma Shinta Pratiwi dan M. 

Ali Murtadlo yang selalu memberi semangat dan 

mendo’akanku.  

3.  Segenap keluarga besarku yang memberikan semangat 

dan perhatiannya selama pembuatan skripsi ini. 

4. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I 

yang telah memberikan banyak pengalaman.  

5. Asisten dosen pembimbing Bapak Aat Hidayat, M.Pd.I 

yang telah memberikan banyak pengalaman.  

6. Teman-teman seperjuangan terkhusus untuk kelas A-PAI 

2015, yang telah memberikan saran dan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu, mendo’akan 

dan memberikan semangat, yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu  

8. Almamaterku tercinta IAIN Kudus.  

9. Pembaca yang budiman.  

Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan 

tulus ikhlas diberi balasan oleh Allah SWT. 

 

 



viii 

KATA PENGANTAR 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Guru sebagai 

Motivator dalam meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa di MTs 

Mu’allimat NU Kudus“. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas 

dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam 

Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

 Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan 

kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan 

pengorbanan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar 

bagi penulis. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mudzakir, M. Ag selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus.  

3. Bapak Ahmad Falah, M.Ag selaku Ketua Program Studi 

PAI IAIN Kudus.  

4. Bapak Drs. H. Fathul Mufid, M. Si.  selaku Dosen 

Pembimbing bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Aat Hidayat M.Pd.I selaku Asisten Dosen 

pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat 

untuk selalu segera menyusun skripsi ini. 

6. Ibu Anisa Listiana, M. Ag. selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus beserta karyawannya yang telah memberikan 

pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

7. Para dosen dan seluruh staf pengajar dilingkungan IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan 

serta motivasi belajar dalam penyelesaian studi.  

8. Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang yang telah 

merawat, mendidik dan memberikan kasih saying yang tak 

terhingga kepada penulis. 
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9. Ibu Dra. Hj. Khasnah selaku Kepala MTs Mu’allimat NU 

Kudus yang telah membeikan izin penelitian kepada 

penulis. 

10. Ibu Khotimah, S.Ag, S.Pd. selaku guru Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak yang berkenan untuk memberikan 

informasi yang saya butuhkan saat penilitian. 

11. Ibu Noor Hidayah S.Pd. selaku Waka Kurukulum di MTs 

Mu’allimat NU Kudus. 

12. Sahabat-sahabatku Alumni MA Mu’allimat NU Kudus 

khusnya Alumni Saka Bhayangkara. 

13. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang telah 

bersama-sama melaksanakan tugas mulia ini, baik dalam 

keadaan suka maupun duka. 

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan dalam bentuk apapun selama menempuh 

pendidikan khususnya dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima Kasih. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu 

kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara 

yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses kreatif selanjutnya. Namun demikian, penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Aamiin… 
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