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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 

Yth.Ketua STAIN Kudus 

cq. Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi 

di  - 

          Kudus 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Ahmad Bachtiar Effendi, 

NIM: 412063 dengan judul “Efektivitas Tokoh Agama dalam Membentuk 

Kepribadian Islam Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati ”,pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Islam, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

Kudus, 14 September 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

     

Mas’udi, S.Fil.I., M.A. 

NIP. 198105042009011010 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama :  Ahmad Bachtiar Effendi 

NIM :  412063 

Jurusan/Prodi :   Dakwah dan Komunikasi/BKI 

Judul Skripsi  : Efektivitas Tokoh Agama dalam Membentuk Kepribadian 

Islam Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati.  

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.   

 

 

 

 

 

 Kudus, 14 September 2016 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Ahmad Bachtiar Effendi 

NIM. 412063 
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MOTTO 

 

                               

                                   

     

 

Artinya : “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada 

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” ( Q.S. Ar 

Ra’d : 11 )
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Al Qur’an Surat Ar Ra’d Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penafsir / Penerjemah, Al-

Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, Jakarta. 
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Alhamdulillah, atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT dengan tulus 

hati skripsi ini peneliti persembahkan kepada : 

 Bapak dan Ibu yang selalu ada dalam nafas. 

 Kakak Eva Vatmawati Rofiqoh yang telah banyak memotivasi peneliti dalam 

pembuatan skripsi. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Syukur Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah SWT yang tak 

terhitung. Terlebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua ini tidak 

lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya. 

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepadaNabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya. Atas jasa dan perjuangan beliau, 

penulis sekarang dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman. 

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Tokoh Agama dalam Membentuk 

Kepribadian Islam Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati” disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

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

Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberi 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Mas’udi, S.Fil.I. M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyususnan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan peminjaman dan pengembalian buku yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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Kudus yang selalu membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu dan Bapak serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan 

baik material maupun spiritual. Serta tanpa rasa lelah membimbing setiap 

langkah diri dan mendoakanku selama ini. 

8. Sahabat-sahabat dari kelas BKI Angkatan 2012 yang telah bersama-sama 

belajar di Kampus STAIN Kudus, semoga selalu dipersatukan Allah SWT 

dalam ikatan persaudaraan yang kokoh dan selalu dirindukan canda tawa saat 

bersama. 

9. Semua teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 

saling memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Teman-teman KKN kelompok 16 desa Kropak Pati yang selalu memberikan 

motivasi dan kebersamaan. 

11. Semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Namun, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri. 
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