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MOTTO 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه , َماِن ْبِن َبِشيٍر َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُنَمْيٍر َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا َزَآِريَّاُء َعْن الشَّْعِبيِّ َعْن النُّْع

ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى َصلَّى اللَّ

 َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّهِر َواْلُحمَّى

Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling mengasihi 

dan saling menyanyangi bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya 

sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit, (HR. Muslim dan Ahmad) 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk; 

Mama dan bapak yang tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya 

dan selalu medukung. Tanpa kasih sayang dan dukunganmu tidak akan bisa 

bertahan didunia ini. TERIMAKASIH ALLAH Kau menciptakan malaikat 

untukku. 

Kepada adik adikku yang sa sayangi dan sangat menyebalkan ( ayu, opi, 

ega & sekar) kalian sahabat sekalian musuh bagiku, aku slalu merindukan cerita 

cerita kalian, kalian adik adikq yang hebat. 

Untuk sahabtku ria imoet, desy yang gak pernah memperlihatkan pucuk 

hidungnya dan yunifa sexy terimakasi atas dukungan kalian, tanpa dukungan 

kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai. 

Untuk teman teman kontrakan Pak juki (ana, desy, choir, ria, fatim, 

virgin,friska dan safa’ah) banyak pelajaran yang aku peroleh dari kalian, aku 

merindukan kalian. Untuk teman-teman kontrakan Gg ampel yang gila gilaan 

dalam memberi motivasi, gila gilaan dalam berexpresi terimakasi, mungkin kita 

akan semakin gila kalau hanya menjalaninya sendiri. 

Untuk tretan IKAMABA, sahabat PMII piss, HMJ dan teman-teman 

KKN, PPL & PKL. Aku banyak belajar dan mempelajari suatu hal dari kalian. 

Untuk tinta hitam yang menemaniku selama di IAIN terimakasi 

semangatmu yang membuatku menjadi ingin lebih tahu arti dari segalanya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Bismillaahirrohmaanirrokhiim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan taufiq rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan teknik home room dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa di SMA GIKI 2 Surabaya”. 

Sholawat serta salam atas terselesainya skripsi ini semoga tetap tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membuka tabir kegelapan seluruh 

alam. Dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai dengan baik tanpa 

adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan 

petunjuk guna untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya khususunya kepada : 

1. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Ampel Surabaya beserta jajaran stafnya.  

2.  Dra. Husniyatus Salamah Zaniyati, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Kependidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

3.  Drs. Masyhudi Ahmad, M.Pd.I selaku dosen pembimbing, yang selama 

penyusunan skripsi ini telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, 

petunjuk, dan pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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4.  Semua guru guruku yang telah membekali penulis dengan nilai-nilai 

kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, baik melalui proses formal bangku kuliah 

maupun proses informal organisasi ekstra kampus. 

5. Ayahanda dan Ibundaku dan adik adikku yang telah mengejawantahkan model 

maupun modal dalam proses pencarian jati diri, baik bantuan moral maupun 

materil demi terselesaikannya skripsi ini.  

6.  Kepada Bapak Drs. Moch. Aruman selaku kepala sekolah SMA GIKI 2  yang 

sudah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di 

SMA GIKI 2 Surabaya 

7. Kepada Bapak Miftachul Huda, S.Pd.  Herry Pramono, S.Pd dan Ibu Dian 

Ayuagustin, S.Psi yang telah memberikan waktunya untuk mendampingi dan 

membimbing dalam penelitian 

8. Teman-temanku dan semua pihak yang telah memberikan support dalam 

menyelesaikan skripsi ini  

Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat-Nya semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penyajian dan penulisan, 

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat 

membangun. 

Surabaya, 9 juli 2013 

 

penulis 




