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KATA PENGANTAR 

 

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيمِ 

ِدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َسيِّ ِبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن لسََّالُم َعَلى َاْشَرِف اْألَنْ اَْلَحْمُد لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوالصََّالُة َوا

 َاْجَمِعْينَ 

  
 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala 

puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-

mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, 

sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. 

 Berkat Taufik, hidayah, dan inayah Allah Swt., akhirnya Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Hubungan antara Kecerdasan Emosi 

dengan Prestasi Belajar Siswa di MIN Bawan Kecamatan Barabai, Penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Antasari Banjarmasin. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 

bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 

sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan 

terhadap judul skripsi ini. 
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2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag, selaku Ketua Jurusan PGMI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 

memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 

pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 

3. Ibu Dr. Hj. Romdiyah, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang dengan 

senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 

mengoreksi penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Hj. Mila hasanah, M. Ag, selaku dosen pembimbing akademik 

yang selalu memberikan bimbingan dari awal masuk kuliah hingga 

selesainya skiripsi ini.   

5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Ag, Kepala Perpustakaan Institut dan Ibu 

Yusniah, S.Ag, M.H.I dan Ibu Lindawati, A.Md selaku pengelola 

Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 

beserta semua karyawan yang banyak membantu penulis dalam 

melengkapi literatur-literatur yang diperlukan. 

6.  Bapak Saberi. M, S. Ag, selaku kepala sekolah MIN Bawan Kecamatan 

Barabai, dewan guru dan staf tata usaha yang telah berkenan memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan 

informasi yang berkenaan dengan pengumpulan data yang diperlukan. 

7. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 

saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 

mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. 

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 

  
 Banjarmasin, 26 Mei 2016  
  
 
 
 
  Penulis 

 




