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MOTO 

 

“Jadilah secerdas yang kau bisa, tapi ingat, menjadi bijak itu 

lebih baik daripada menjadi cerdas”  

(Alan Alda) 
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Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa 
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kepada orang – orang yang telah mengiringi setiap langkah penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Kedua orang tua, Bapak Rubadi dan Ibu Sri Hastuti yang 

selalu mendukung dan memberikan bantuan baik 

material maupun berupa do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Kudus. 

2. Kakak, nenek, serta keluarga tercinta ku yang selalu 

memberikan semangat, motivasi dan mendo’akan dalam 

setiap langkah ku. 

3. Sahabat – sahabat ku terkhusus Wahyu ‘Anni Ruwaida 

dan Al Ana Zuhriatun Nururramadhani yang selalu 

menemani dan memberikan solusi dan dorongan dalam 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah 

memberikan kesehatan dan menganugerahkan nikmat, rahmat, dan 

hidayah-Nya yang luar biasa, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta 

salam tak lupa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, 

sahabat, serta pengikut-prngikutnya hingga akhir zaman. 

Skripsi dengan judul “Peran Guru Akidah Akhlak Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) Siswa MA 

Mazro’attul Huda Wonorenggo, Karanganyar, Demak” ini 

merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan dalam ilmu Pendidikan Agama Islam 

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Dalam penyusunan skripsi 

ini, pastilah terdapat sedikit rintangan dan hambatan yang 

Alhamdulillah dapat penulis lalui  dengan baik berkat bantuan dari 

berbagai pihak, khususnya dari orang tua penulis yakni Bapak 

Rubadi dan Ibu Sri Hastuti yang telah banyak memberikan bantuan 

baik bantuan materil maupun dukungan moril. Selain itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus. 

2. BapakDr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan  Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Bapak Drs. Ulin Nuha, M.Pd, selaku pembimbing I, yang 

telah membimbing dan memotivasi kepada penulis untuk 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Muhamad Imaduddin, M.Pd, selaku pembimbing II, 

yang juga telah membimbing dan memberikan arahan 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. H Ahmad Syafiq, S.Pd.,MM., selaku kepala 

madrasah MA Mazro’atul Huda Wonorenngo, yang telah 

memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan 

penelitian. 

6. Bapak Akhmad  Mukhammad, S.Pd.I dan bapak Drs. H. 

Talchis C. Noor, M,Pd,I., selaku guru Akidah Akhlak di 

MA Mazro’atul Huda Wonorenggo, yang telah banyak 

membantu dalam melaksanakan penelitian. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang 

telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada 

penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai. 

8. Rekan-rekan seangkatan khususnya kelas PAI-A tahun 

2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu pebulis selama kuliah di IAIN Kudus, 

9. Sahabat-sahabat ku Wahyu ‘Anni Ruwaida dan Al Ana 

Zuhria Nururramadhani, terimakasih atas kesetiakawanan 

dan dukungan kalian selama ini.  

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

belum lah sempuna dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk 

itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis 

harapkan guna memepbaiki dan menyempunakan skripsi ini. 

Harapan penulis semoga hasil skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

agama Islam di masa sekarang maupun yang akan datang. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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