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MOTTO 

 

“Dalam hidup gagal memang sudah menjadi hal biasa, akan 

tetapi berusaha bangkit dari kegagalan adalah hal yang luar 

biasa” 

 
“Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki 
akhlak yang baik, maka dia akan lebih menghormatimu. Jika dia memiliki 

akhlak yang buruk, dia akan merasa dirinya yang paling baik”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-akhlak-terpuji/ 

https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-akhlak-terpuji/
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PERSEMBAHAN 
 

Bismillahirrahmaanirrohiim 
 

Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat yang 

telah Allah SWT berikan, karena atas kehendak-Nya saya bisa 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Saya persembahkan karya ilmiah 

ini dengan tulus dan ikhlas kepada Kedua orang tua yang sangat 

saya sayangi Bapak kamsari Ibu Suntari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 

ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir 

perkuliahan. 

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Agama Dalam 

Membina Akhlak Anak Di Pondok Pesantren Mambaul Ulum 

Desa Pasuruhan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”, disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (S1) dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus.  

Penyususnan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 
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penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 
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terimakasih kepada: 

1. Dr. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus, yang telah memberikan 

bimbingan dan persetujuan skripsi penulis. 

3. Dr.H. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing 

Saya mengucapkan banyak terimakasih karena beliau telah 

membimbing saya dari judul, pembuatan proposal, 

memberikan masukan, dan arahan kepada penulis sehingga 

bisa menuntaskan skripsi ini hingga selesai.  

4. Suciati, M.Pd. selaku asisten dosen skripsi yang dengan 

kesabaran, ketelitiannya dalam memberikan pengarahan, 
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menyelesaikan skripsi. 
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yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak Nasikhun selaku pengasuh pondok pesantren mamba’ul 

ulum yang telah memberikan izin,  perhatian, masukan, 

bantuan  terhadap peneliti sehingga proses penelitian bisa 

berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. 

8. Saudariku Jauharul Ainun yang selalu memberikan 

motivasinya kepada saya  

9. Kepada semua teman satu kelas perkuliahan prodi Bimbingan 

Konseling Islam kelas C angkatan 2014 (BKI UH14). Segala 

bentuk bantuan, motifasi, kerjasamanya, melalui berbagai hal 

selama kurang lebih empat tahun,hingga akhirnya kita masih 

bias bertemu sampai di waktu akhir perkuliahan. Canda, tawa 

dan kebaikan kalian tidak akan saya lupakan hingga kelak. 

10. Teruntuk teman-teman yang pernah atau sering saya ajak 

maupun mengajakku  jalan-jalan kemana saja. Berkat kalianlah 

masa perkuliahanku mendapatkan wawasan, pengetahuan  dan 

pengalaman yang begitu banyak dan luar biasa. 

      

 

      Kudus, 3 Mei 2020 

      Penulis 

 

 

Amirudin  

NIM. 1440110100 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1. HALAMAN SAMPUL.pdf (p.1)
	20200605235004_00007.pdf (p.2)
	20200605235004_00008.pdf (p.3)
	20200605235004_00006.pdf (p.4)
	MOTTO.pdf (p.5-8)

