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MOTTO

Dakwah yang utama itu

Bukan Cuma dengan kata-kata

Melainkan dengan perilaku

Orang yang berbuat baik

Pada hakikatnya sudah berdakwah.1

1Muhammad Ainun Najib (Cak Nun)
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Skripsi ini saya persembahkan kepada :

 Ayah dan Ibu (Bapak Sudino dan Ibu Munisah) tercinta yang telah

mendidik, merawatku dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa

mendo’akan untuk keberhasilan diriku.

 Kakakku dan Adikku: Bambang Aryanto dan Haryo Guntoro, yang telah

mewarnai hari-hariku dan senantiasa mendukungku dan memberi semangat

penuh persaudaraan padaku baik moril maupun materil, sehingga

terselesainya karya sederhana ini.

 Semua Keluarga Besarku, saudara-saudaraku baik dari Ayah maupun Ibu,

Guru-guruku, dan semua teman-teman yang telah memberikan dorongan dan

semangat kepada penulis.

 Teman-temanku seperjuangan kelas (B BKI) angkatan ’11. Semoga kita

selalu dipersatukan Allah SWT dalam ikatan persaudaraan yang kokoh.
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Semoga semua amal dan perbuatan mereka mendapat balasan yang
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KATA PENGANTAR

بسم اهللا الرمحن الرحيم
Segala puji bagi Allah SWT sang maha segalaNya yang telah

mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang dalam setiap kehidupan makhluk-

Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW

yang senantiasa kita harapakan syafa’atnya di Hari Akhir Kelak.

Skiripsi yang berjudul “Profesionalisme Guru BK Dalam

Mengimplementasikan Program Bimbingan Konseling Islam di MA

Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus” ini disusun dengan penuh kesungguhan,

sehingga dapat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata

1 (S1) STAIN Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan

dan saran dari berbagai pihak. Melalui bimbingan dan saran tersebut, akhirnya

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan dan saran

itu, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Mubasyaroh, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komuniksi

STAIN Kudus yang telah memperlancarkan penyusunan skripsi ini.

3. Fatma Laili Khoirun Nida, S.Ag., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia meluangkan segenap waktunya, serta mencurahkan seluruh tenaga

dan pikiran untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi

ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku kepala Perputakaan STAIN Kudus beserta

seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan layanan perpustakaan

yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.



viii


