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MOTTO 

 

 

 

 

“Serulah ( manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

Hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang mendapat petunjuk.” (Ayat:125) 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini bagi mereka yang selalu setia 

menemaniku di kala senang dan sedih. 

 Almamaterku 

Program Studi Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan 

dan Konseling Islam “Tiada kata yang dapat ku ucap selain 

terima kasih, dan skripsi wujud rasa terima kasih untuk 

semuanya” 

 Ayahanda dan Ibunda 

Suwarji dan Sri Mintarsih “Yang selalu mencurahkan kasih 

sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do’a dan restu 

yang selalu ananda harapkan dalam segala hal” 

 Kakakku 

Pramita Dewi Rosalia “Yang senantiasa memberikan motivasi 

dan senyum kebahagiaan” 

 Adikku 

Aji Nur Hakim “ Yang selalu memberikan motivasi dan do’a” 

 Sedulur-sedulur Satu Kos 

“Yang telah menciptakan suasana keakraban sehingga sulit untuk 

mengucapkan kata berpisah” 

 Teman-temanku 

“Tank’s for All, ma’af saya selalu merepoti kalian” 
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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayat-Nya sehingga dalam rangka 

menyelesaikan program sarjana strata satu (S-I) penulis dapat menyelesaikan 

skripsi. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terealisir. 

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya terima 

kasih kepada:  
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memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Ibu Fatma Laili Khoirun Nida, S.Ag, M. Si., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk 

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 

4. Bapak Drs. H. Supalal, M.Pd., selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Sumber yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 

dapat penulis selesaikan.  

5. Bapak Abdul Qodir, S.Pd., selaku Guru BK di MTsN Sumber yang telah 

bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan 

dalam penyusunan skripsi. 

6. Ibu Siti Umi Zakiyah, S.Pd., selaku Guru BK di MTsN Sumber yang telah 

bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dalam 

penyusunan skripsi. 
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7. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Segenap staf pengajar, dan peserta didik di lingkungan MTsN Sumber yang 

telah memberikan izin penelitian dan dengan sepenuh hati membantu dalam 

memberikan data-data yang diperlukan peneliti selama masa penelitian  

9. Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik tercinta yang selalu memberi dorongan dan do’a 

untuk kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Semoga bantuan dan jasa baik yang diberikan kepada kami memperoleh 

imbalan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT, bermanfaat bagi para mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN) Kudus serta pembaca pada 

umumnya. Amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin. 
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