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MOTTO 
 

                       

              

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kesabaran”. (QS. Al-Ashr: 1-3). 

 

“Orang yang menginginkan impiannya menjadi 

kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur” 

-Richard Wheeler- 

 

Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan 

terbaik. Marah tak menyelesaikan masalah, dan 

mengalah bukan berarti kalah 

-Lailil Fatkiyah- 
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PERSEMBAHAN 

 

Di saat ungkapan hati ini menjelma menjadi erat 

Rangkaian kata manis telah terucap 

Kan kukirim lewat sebait goresan penuh cinta  

Tentang tabir rasa yang ada di dalam hati 

YA ALLAH… YA RASULULLAH… 

Terimakasih karena Engkaulah selam ini telah membuka 

jalan pikiran-ku dalam dalam mencari ilmu dan telah 

memberikan-ku sebuah kesempatan berharga yang belum 

tentu didapatkan setiap orang 

IBU DAN BAPAK-KU YANG TERCINTA 

Terimakasih atas doa, ridho dan pengorbananmu yang 

selama ini mengiringi setiap langkahku 

Teriaksih yang telah tiada hentinya melimpahka kasih 

sayang, materi, dan bimbingannya kepada anakmu yang 

susah diatur ini 

Kepada Mbak-ku yang selalu-ku sayangi  

Kepada Mbah-ku yang selalu-ku horhmati, ku kasihi 

yang selalu menashati cucumu yang susah diatur ini dengan 

tutur katamu yang menyejukan serta keluarga besar-ku 

yang selalau mendukung-ku 

SAHABT-SAHABAT TERBAIK-KU 

Khususnya MANULA yang tiada bosan mendengarkan 

keluh-kesah-ky, yang slalau member-ku dukungan, yang 

selalu memberi-ku kisah-kisah inspiratif karena kalian 

hari-hariku menjadi kenangan yang tak terlupakan serta 

keluarga bear KSR-PMI Unit STAIN Kudus yang telah 

memberiku segudang pengalaman, menajariu perbedaan 

dalam keluarga, mengajariku apa arti relawan yang  
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sesungguhnya, dan menemukan sahabat-sahabat yang 

tidak bisa au sebutkan satu persatu dengan kekhasannya 

masing-masing (unik) yang mungkn tiada aku temukan 

ditempat lain 

TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN-KU 

Khususnya juran Dakwah-BKI.A angkatan 2012 karena 

kalian hari-hariku menjaid lebih berwarna serta keluarga 

baru kecil-ku KKN kelompok 17-2016 memang baru 

sedikit waktu yang telah kita lewati namun tak bisa aku 

berdusta kalian mengajariku arti pertemuan dan 

perpisahan. 

Terimakasih dan Maaf dari-ku 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Implementasi Konseling Behavioral dalam Mengatasi Ketidakdisiplinan 

Peserta Didik Kelas XI di MA. Al-Irsyad Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dan shalawat serta salam yang selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang inspirator umat Islam. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada : 

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

memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Farida, M.Si. selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus 

yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Yuliyatun, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi pengarahan dan 

bimbingan yang berkualitas dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM Selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus. 

5. Para dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali penulis 

berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang insyaAllah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Subekan, S.Ag., M. H. Selaku kepala sekolah MA Al-Irsyad Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin penelitian untuk skripsi 

ini.  

7. Dewi Fatimah, S.Psi. , Nindarwati, S.Ag., S.Pd. , dan K. Bahruddin, S.Pd. I. 

Selaku guru BK di MA Al-Irsyad Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang 




