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Motto

       

“…Barang siapa yang bertawakkal kepada
Allah niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya.  Sesungguhnya Allah

melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)Nya…” (QS. At-Tholaq ; 3)1

1 Al-Qur’an Surat At-Tholaq Ayat 3
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PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini aku persembahkan kepada :

 Untuk permata hatiku, Bapak dan Ibuku tercinta. Do’a-do’a kalian

senantiasa mengiringi langkahku. Bapak dan Ibuku tersayang yang

selama ini telah memotivasi serta memberikan jalan keluar disetiap

kesulitanku. Terima kasih sebanyak-banyaknya ku ucapkanu ntuk

kalian berdua. Jasa kalian tak akan pernah bisa kubalas dengan

apapun. Tanpa kalian berdua aku bukan apa-apa dan bukan siapa-

siapa.

 Adik-adikku tercinta yang selama ini telah memberikan warna warni

kehidupan kepadaku. Selalu menemani dan menghiburku disaat waktu

sedihku. Khususnya kepada adik perempuanku, Nurun Nadhiroh yang

telah rela dan bersedia menemani serta mendampingiku dari awal

hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak karena

setiap harinya telah meluangkan waktu dalam menyelesaikan tugas

akhirku ini.

 Untuk para dosen-dosen STAIN Kudus yang selama ini memberi

pengajaran kepadaku dari mulai semester satu hingga sekarang ini.

 Untuk dosen pembimbingku, Bapak Sulthon, M.Ag.,M.Pd yang selalu

sabar, tak pernah lelah, dan bersusah payah membimbing dan

mengarahkanku dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan

ikhlas. Terima kasih banyak yang tak terhingga.
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 Untuk sahabat-sahabatku, mbak Ulfi dan Mbak Syafa yang selama

empat tahun terakhir ini senantiasa menghilangkan kesusahanku

selama masa perkuliahan, terimakasih banyak.

 Dan kepada teman-temanku yang ada di STAIN Kudus, terutama

kelas i Tarbiyah/PAI angkatan 2012 yang telah memberikan banyak

pengalaman yang membuatku semakin dewasa, terima kasih banyak
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 Dan teruntuk almamaterku STAIN Kudus tercinta.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta

inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu

(S1) penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Teknik Bimbingan Individual Dalam

Menanamkan Nilai-Nilai Afektif Pada Siswa MTs NU Tamrinut Thullab” ini

telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Ilmu tarbiyah pada Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada;

• Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku ketua STAIN Kudus.

• Dr. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd selaku ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

• Dr. Sulthon, M.Ag, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

• Seluruh dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang telah mendidik dan

memberikan motivasi belajar dan penyelesaian studi.

• Keluarga tercinta terutama Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih

sayang dan semangat yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.

• KH. Khambali Achmadi, S.Pd.I selaku kepala sekolah MTs NU Tamrinut

Thullab Undaan Lor Undaan Kudus yang telah memberikan ijin kepada

penulis untuk mengadakan penelitian.

• Seluruh pendidik dan karyawan yang ada di MTs NU Tamrinut Thullab

Undaan Lor Undaan Kudus yang telah mempermudah penulis dalam

mengadakan penelitian, khususnya kepada Bapak Rohwan, S.Pd, Ibu Faozah
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Noer, S.Ag, Ibu Hamidah, S.Pd.I yang bersedia membantu menyelesaikan

penelitian ini.

• Seluruh siswa siswi MTs NU Tamrinut Thullab Undaan Lor Undaan Kudus

yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

• Teman-teman STAIN Kudus angkatan 2012 Jurusan Tarbiyah PAI.

• Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesikan penulisan skripsi

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik beliau tersebut di atas mendapatkan pahala yang

berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena

itu, kritik konstruktif diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses

kreatif berikutnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.
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Penulis,

Diah Atmim Nurona
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