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MOTTO 

  َ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ   َدِد دُ َوتََعاَووُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَووُوا َعلَي اْْلِ

اْلِعقَابِ    

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesugguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”(Qs. Almaidah ayat; 2) (Agama, 2015, hal. 106). 



KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ْحمِه الرَّ  بِْسِم َّللاِ الرَّ

Segala puji hanya miik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayahNya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Index Card Match Dalam Mata 

Pelajaran Akhlak Di Ma Mazro’atul Huda Wonorenggo” ini tanpa ada suatu 

halangan berarti. 

Sholawat serta salam tetap senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. 

Dengan rahmat serta ijin Allah SWT, maka peneliti dapat menyelesaikan 

tugas skripsi yang sederhana ini guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat 

untuk memperoleh gelas sarjana dalam ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama 

Islam. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini sangatlah mustahil peneliti 

menyelesaikan tugas ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan penuh hormat peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ibu tercinta, Ibu  Sundari. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah 

diberikan kepada peneliti, atas segala doa yang tak pernah putus, dan segala 

pengorbanan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. 

2. Paklek sama Bulek, terima kasih atas selama ini yang senantiasa merawat dan 

membiayai penulis 



3. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., selaku Rektor UNISSULA 

semarang 

4. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA semarang 

5. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Kajur Tabiyah sekaligus 

Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga serta 

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan 

skripsi 

6. Ibu Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed., selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan arahan serta masukan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan studi dengan baik di Prodi Pendidikan Agama Islam 

UNISSULA Semarang 

7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali 

berbagai ilmu dan pengetahuan selama peneliti menempuh studi di Fakultas 

Agama Islam UNISSULA Semarang 

8. Kepala Sekolah MA MAZRO’ATUL HUDA Wonorenggo, Drs. H. Achmad 

Syafiq, S.Pd.I., MM., yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian 

9. Bapak Suhirmanto, S.Pd.I., selaku guru mata pelajaran AKHLAK seluruh 

dewan guru dan karyawan di MA MAZRO’ATUL HUDA Wonorenggo yang 

mendukung dan membantu dalam penelitian 

10. Kakak-kakak ku (kak Saiq, kak Jawad, kak Kamal, kak Rofiqi, mbak Sarik) 

yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penliti 



11. Teman-teman prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2015, terkhusus Yusuf 

yang selalu memberikan semangat i dan memberikan dukungan kepada 

peneliti 

12. Keluarga besar PP Al-Mubarok, terkhusus kang Afif dan kang Hamim yang 

selalu menyemangati peneliti 

13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

penyusunan skripsi ini 

Tidak ada yang dapat peneliti berikan kepada mereka selain doa dan 

semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang 

setimpal. Semoga karya skripi yang peneliti tulis ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. 

 

Semarang, 11 Maret 2019 

Penulis 

 

 

 

 

Moch Najmul Huda 

31501502161 
 


