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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Anggun 

Noor Firgiawati NIM. 1540110031 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 di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 04 November 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Anggun Noor Firgiawati 

NIM. 1540110031 
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MOTTO 

 

 

           

 

Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat 
menghapus perbuatan buruk1 

  

                                                             
1
 Alquran,  Hud ayat 114, Alquran dan Terjemahnya  (Jakarta: 

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2004), 315. 
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Seraya memohon ridho Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad 

SAW dengan tulus ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku (H. Fadholi dan Hj. Mu‟arifah) yang 

tercinta dan sangat saya sayangi yang telah berjuang keras 

untuk mendidik dan mencurahkan materi, dan tiada henti 
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Elsha) yang senantiasa selalu memberiku semangat dan 
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Konsonan Tunggal Vokal 

  B/b   Sy/sy   L/l   
Tanpa 

tanda 

  T/t   S{/s}   M/m ..    A/a 

  S/\/s\   D{/d}   N/n ...    I/i 

  J/j   T{/t}   W/w ...    U/u 

  H}/h}   Z{/z}   H/h Ma>dd 

  KH/kh     akhir „A/’a   A‟/a’     Ba> 

  D/d   awal A‟/a’   A/a     Bi> 
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Al-
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Al-
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Al-
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        Syai’un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 
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Jama>luddi

>n 
                  

Jama>l 

al-Di>n 
       Sa>’ah 

 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan 

hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor: 0543b/U/1987.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya kepada 

penulis, sehingga penulus bisa seperti saat ini yakni dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pelaksanaan Bimbingan 

Keagamaan dalam Membina Akhlak Anak (Studi Kasus di Panti 

Asuhan Budi Luhur Jekulo Kudus)”, yang disusun guna memenuhi 

sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di IAIN 

Kudus. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan 

umat seluruh alam, penyejuk hati, penenang fikiran dan 

menentramkan jiwa umat manusia, beliau adalah Nabi Agung kita 

semua baginda Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah suri tauladan 

para umat dan semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, motivasi, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

kegiatan ini berjalan lancar. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis 

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

Komunikasi IAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H. Masdi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membagikan ilmu-ilmunya. 

5. Ibu Wiwik Supriyati, S.Pd selaku Kepala Panti Asuhan 

Budi Luhur Jekulo Kudus yang telah bersedia memberikan 

izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di panti 

asuhan tersebut. 

6. Mas Dharma selaku pengasuh Panti Asuhan Budi Luhur 

Jekulo Kudus yang telah memberikan bantuan saat penulis 

mengadakan penelitian. 

7. Mas Yoni Sukron selaku pembimbing agama Panti Asuhan 

Budi Luhur Jekulo Kudus yang telah memberikan bantuan 

saat penulis mengadakan penelitian. 
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8. Seluruh guru kehidupanku yang senantiasa dengan ikhlas 

memberikan ilmu-ilmunya. 

9. Seluruh teman-temanku seperjuangan kelas BKI A yang 

selalu mengukir kenangan terindah selama menuntut ilmu 

di IAIN Kudus dengan kekompakan serta kekeluargaan 

kalian. 

10. Untuk seseorang yang selalu memberikan semangat, canda 

tawa serta terkadang setia meluangkan waktu hingga 

terselesaikan skripsi ini. 

11. Semua sahabat-sahabatku yang setia menemani ke tempat 

penelitian. 

12. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

memberikan bantuannya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, sehingga pelaksanaan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

 

Semoga amal baik beliau tersebut di atas mendapatkan 

barokah dan balasan dari Allah SWT. Amin.. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari 

dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

karena keterbatasan penulis. Segala kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis juga 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 30 Oktober 2019 

Yang menyatakan 

 

 

Anggun Noor Firgiawati 

NIM :1540110031 

 

  


