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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS  

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

di – 

Kudus 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh. 

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudara: Muhammad Roisul 

Imam, NIM: 111620 dengan judul “Hubungan Pola Asuh Laissez Faire 

Dengan Pembentukan Kemandirian Belajar di MA. Mawaqi‟ul Ulum Medini 

Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2015 / 2016”. Pada Jurusan Tarbiyah Program 

Studi Pendidikan Agama Islam. Setelahdikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi tersebut 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 terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh. 
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SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

PENGESAHAN 

 

Nama : Muhammad Roisul Imam 

NIM : 111620 

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAI 

Judul Skripsi : “Hubungan Pola Asuh Laissez Faire Dengan 

Pembentukan Kemandirian Belajar di MA. 

Mawaqi‟ul Ulum Medini Undaan Kudus Tahun 

Pelajaran 2015 / 2016” 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

5 Januari 2017 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangandibawahini: 

Nama    : Muhammad Roisul Imam  

NIM    : 111620 

Jurusan   :  Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul : “Hubungan Pola Asuh Laissez fairedengan pembentukan 

kemandirian belajar di MA. Mawaqiul Ulum Medini Undaan 

Kudus TahunPelajaran 2015/2016” 

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

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

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

dikutip dan diajukan semana mestinya berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 

“Dari Abi „Abdillah An-Nu‟ma bin Basyir r.a telah berkata: “ Aku 

telah mendengar Rasulullah s.a.w telah bersabda :” Sesungguhnya sesuatu 

yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya ada 

perkara yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari barang-barang ( perkara ) 

yang samar itu maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. 

Dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara yang samar-samar itu, maka ia 

jatuh dalam perkara yeng haram seperti penggembala di sekeliling tanah 

larangan ( halaman orang) lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. 

Ingatlah bahwa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan 

Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu 

ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, 

rusaklah jasad seluruhnya. Ingatlah! Itu adalah hati.” 

( Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim)
1
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Al-Hadits 
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PERSEMBAHAN 

Skripsiini saya persembahkan untuk orang – orang yang saya cintai, puji 

syukur atas Rahmat Allah yang selalu memberikan kekuatan, perlindungan yang 

tidak pernah terlepas dari kasih sayang Allah. 

 Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Abdul Hadi dan Ibu Suparti 

yang tidak pernah lelah mendo’akan dan selalu memberikan 

pendidikan kasih sayang terhadap keluarga. 

 Para Guru saya tercinta, KH.R. Ali Ajwad, para Dosen STAIN Kudus, 

terkhusus Bapak Ismanto, S.Si, M.Pd, yang selalu ihlas memberikan 

bimbingan dan ilmu, kepada seluruh dewan guru di MA. Mawaqiul 

Ulum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi 

saya. Budi baik mu tidak pernah bisa saya balas dengan balasan 

apapun, hanya sebatas iringan do’a jazzakummullahkhoirojazza’ 

wattaqobalallahu ‘amalakum. 

 Teruntuk keluargaku tercinta, Shofi Maulana, Lailatul Munawwaroh, 

Ahmadal Hadil Amin,  Ainun Najib, Ulil Albab. canda tawa kalian 

selalu aku rindukan. selalu do’a mendo’akan agar kita kelak menjadi 

orang-orang yang termulia, selalu berjuang untuk agama, dan bangsa. 

belajar semampu kita jangan pernah menyerah dalam belajar, jangan 

lupakan kasih sayang orang tua dan perjuangan orang tua dalam 

mendidik kita, aku sayang kalian semua duhai saudaraku. 

 Teruntuk istri tersayang, Fitria Ningsih, Amd. Keb, yang senantiasa 

ikut mendukung dan perhatian serta memberikan do’a yang selalu 

engkau panjatkan di sela-sela do’a mu, teruntuk diriku, semoga dikau 

selalu diliputi kebahagiaan dan di ridhoi oleh Allah  SWT. 

 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsiku 

semoga pengorbanan mereka dibalas atas kebaikannya 
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KATA PENGANTAR 

Bissmillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala keagungan 

dan keluasanilmu Allah, sehingga denganridho, inayah dan taufiq Allah saya 

mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. semoga dapat bermanfaat. 

Sholawat salam senantiasa tercurah kepada Rasulillah Muhammad SAW, 

yang menjadi contoh berbagaibidang dalam kehidupan. emoga kita mendapatkan 

syafa’at beliau amiin. 

Berkat Karunia Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Tarbiyah 

Program StudiPendidikan Agama Islam SekolahTinggi Agama Islam Negri 

(STAIN) Kudus denganjudul “HUBUNGAN POLA ASUH LAISSEZ FAIRE 

DENGAN PEMBENTUKAN KEMANDIRIAN BELAJAR DI MA. 

MAWAQI‟UL  ULUM MEDINI UNDAAN KUDUS TAHUN PELAJARAN 

2015/2016”. 

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan, untuk itu penulis menyampaikan terimaksih kepada yang 

terhormat:  

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

Negri Kudus yang telah merestui atas skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah PAI yang 

telah memberikan arahan dan dorongan atas penulisan skripsi ini. 

3. Ismanto,  S.Si, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan ilmu kepada penulis serta bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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4. Segenap dosen dan staf di STAIN Kudus, terimakasih telah memberikan 

pelayanan pendidikan yang baik. 

5. H. Achmadi, M.Pd. selaku kepala Madrasah Aliyah Mawaqiul Ulum 

Medini Undaan Kudus yang memberikan izin kepada peneliti untuk 

mengadakan penelitian di lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 

6. Segenap guru di MA. Mawaqiul Ulum Medini Undaan Kudus yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan data yang terkait penyusunan 

penelitian ini. 

7. Semua pihak yang bersedia memberikan kritik dan saran yang mebangun 

kepada peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya  penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, maka dari itu kritik yang 

membangun dari siapapun diharapkan akan menjadi semacam suara yang 

dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

kreatif berikutnya. Namun demikian penulis berharap sekecil apapun 

makna yang terjelma dalam tulisan ini apapun juga diharapkan mampu 

memberikan manfaat. 

 

 

 


