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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Halimatussa‟diah NIM 1610310020 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 28 Agustus 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

(Halimatussa‟diah)
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MOTTO 

 

ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت  ِإنَّ اإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ۞ َواْلَعْصِر ۞
لصَّْْبِ ۞َو َتَواَاْوا ِ ِلَْ ِّ َو َتَواَاْوا  ِ   

 

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat 

menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat 

menasihati supaya menetapi kesabaran.”
1 

  

                                                           
1 Alquran, al- „Ashr ayat 1-5, Alquran dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: 

Penerbit Jabal, 2010), 601. 
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PERSEMBAHAN 

 

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan atas 

kehadirat Allah SWT. Persembahan tugas akhir dan rasa terima 

kasih, saya ucapkan kepada: 

1. Keluarga tercinta. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Muslimah, 

Bapak Ali Makhruzi, serta adik saya Aulia Rahma yang telah 

memberikan do‟a, dukungan, semua pengorbanannya, dan 

kasih sayang yang tiada tara. 

2. Keluarga besar, saudara-saudara Bani H. Masrukhan dan Bani 

Kasdani yang begitu respect dan menjadi pendorong saya 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Sahabat-sahabat Reborn, Keluarga Besar Happy, dan Keluarga 

Golden Age yang selalu memberi dukungan bagi saya, 

wejangan, dan alternatif penyelesaian masalah. 

4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak 

pengalaman berharga beserta cerita selama masa kuliah yang 

tidak akan dapat saya lupakan. 

5. Tugas akhir ini saya persembahkan khususnya untuk semua 

pihak yang sering bertanya “Kapan skripsinya selesai? Kapan 

wisudanya?” Terima kasih atas perhatian luar biasa tersebut 

yang sukses memacu saya untuk dapat merampungkan tugas 

akhir ini. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena 

berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tugas akhir skripsi ini 

dapat tersusun dan terselesaikan atas bantuan banyak pihak. Untuk 

itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar di IAIN 

Kudus. 
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IAIN Kudus yang telah mengizinkan serta mendukung 

penelitian ini. 

3. Ibu Retno Susilowati, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus atas 

segala bantuan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Agus Retnanto, M.Pd., selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan, motivasi 

kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan 

dengan baik dan lancar. 

5. Bapak Drs. H. Ali Rif‟an, M.Si. selaku kepala MI NU Miftahul 

Ma‟arif Kaliwungu, Kudus yang telah memberikan izin pada 

penulis untuk dapat melakukan penelitian di MI NU Miftahul 

Ma‟arif Kaliwungu, Kudus. 

6. Ibu Hj. Noor Islahah, S.Pd.I selaku guru kelas 6 di MI NU 

Miftahul Ma‟arif Kaliwungu, Kudus  yang telah berkenan 

menjadi subjek penelitian dan memberikan banyak ilmu 

pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan konseling yang 

diampu oleh guru kelas 6. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu, kritik serta saran dibutuhkan guna perbaikan 

ke depannya. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

siapapun yang membacanya. 

Kudus, 28 Agustus 2020 

Penulis 

 

 

      (Halimatussa‟diah) 


