
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL GURU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM 

MENINGKATKAN KARAKTER DISIPLIN SISWA 

DI MTs NU HASYIM ASY’ARI 2 KUDUS TAHUN 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) 

dalam Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) 
 

 

Oleh: 

MUHAMMAD ARIF FALDI JAUHARY 

NIM 1610110438 
 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS TARBIYAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

TAHUN 2020 

 



ii 
 

KEMENTERIAlN AGAMA RI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS TARBIYAH 
Jalan Conge  Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telp. 

(0291) 432677  Faks 441613 Website : www. iainkudus.ac.id 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa 

Skripsi saudara: 

 

Nama : Muhammad Arif Faldi Jauhary 

NIM : 1610110438 

Fakultas : Tarbiyah 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam Meningkatkan 

Karakter Disiplin Siswa  

 

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan 

pembimbing sejak 09 Januari 2020 sampai dengan 21 

September 2020 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses 

munaqosah. 

 

 

Kudus, 21 September 2020 

Pembimbing, 

   

    

 

Mohtarom, M.Pd. 

NIP : 197909111011042016 

 

 

 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhammad Arif Faldi Jauhary NIM 1610110438 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun: 

dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 21 September 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Arif Faldi Jauhary 

NIM. 1610110438 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTO 

 
“Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan 

Rekreasi yang paling indah adalah mengajar”1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan 

melelahkn, terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah 

gambaran bahwa diantara satu dari merek kelak akan menarik 

tangan kita menuju surga (Syaikhona KH. Maimoen Zubair) 
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