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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’alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Kusmiati, NIM:

412015dengan judul “Implementasi Bimbingan Keagamaan Orang Tua dalam

Menangani Krisis Moral Remaja Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kudus”,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 terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kudus, 01 Desember 2016

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

Saifuddin, S.Sos,M.Si.
NIP.197402052003121002
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KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kusmiati

NIM : 412015

Jurusan/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / BKI

Judul Skripsi : “Implementasi Bimbingan Keagamaan Orang Tua

dalam Menangani Krisis Moral Remaja Desa Gamong

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus pada tanggal :

05Januari 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi.

Kudus, 13 Januari 2017

Ketua Sidang/Penguji I Penguji II

Dr. Mubasyaroh, M. Ag. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711026 199802 2 001 NIP. 19770626 200501 2 005

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang

Saifuddin, S.Sos,M.Si. H. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I.
NIP.197402052003121002 NIP. 19781110 200912 1 003
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kusmiati

NIM : 412015

Jurusan/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/BKI

Judul Skripsi : “Implementasi Bimbingan Keagamaan Orang Tua dalam

Menangani Krisis Moral Remaja Desa Gamong

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”

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 November 2016

Yang membuat pernyataan,

Kusmiati
NIM. 412015
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MOTTO

                          
          

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl 125)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT dengan tulus

hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

 Ayahanda Sumardi dan Ibunda Sudarni tercinta yang selalu ada dalam

nafasku, engkau selalu ada dalam untaian do’aku, yang telah bekerja keras

dan berbesar hati penuh kelembutan kasih sayang yang tiada akhir dengan

penuh kesabaran kepada ananda di setiap gerak langkah ananda, yang tak

pernah putus memberikan semangat dan motivasi, terima kasih atas

keikhlasan dan ketulusan do’a sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan

baik dan ridhlo Allah Subhanahu Wa Ta`ala.

 Bapak. Saifuddin, S.Sos,.M.Si.terima kasih atas ketulusan hati, bimbingan

dan arahannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

 Pengelola jurusan dakwah dan komunikasi yang telah memberi perhatian

dalam penyelesaian skripsi ini.

 Untuk Kakak-kakak tersayang, yang telah mewarnai hari-hariku, yang memberikan

semangat penuh persaudaraan sehingga terselesainya karya sederhana ini

 Untuk Teman-teman PPL Kelompok 1 yang telah mengisi hari-hariku

 Teman-teman KKN kelompok 14 desa sumbermulyo yang selalu

memberikan motivasi dan kebersamaan.

 Teman-teman BKI kelas A, dan angkatan 2012, yang telah bersama-sama

menuntut ilmu di STAIN Kudus.

 Teman-teman Karang Taruna yang selalu memotifasi dan selalu

mendoakan.

 Sahabat-sahabat ku terimakasih atas motivasi,doa dan semangatanya yang

selalu di berikan

 Semua pihak yang telah membantu proses penelitian dan penyelesaian

skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

SyukurAlhamdulillah, 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 “Implementasi Bimbingan Keagamaan Orang Tua

Dalam Menangani Krisis Moral Remaja Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kudus” disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

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

Dalam penyususnan 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,M.Ag., selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberi semangat

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Saifuddin,S.Sos,M.Si., 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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5. Bapak Noryanto selaku Kepala Desa Gamong yang telah memberikan ijin dan

layanan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Semua dosen dan petugas di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus yang selalu membekali berbagai pengetahuan, sehingga .peneliti

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

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

baik material maupun spiritual. Serta tanpa rasa lelah membimbing setiap

langkah diri dan mendoakanku selama ini.

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

saling memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

9. 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.

Kudus, 14 Juni 2016

Peneliti,

Kusmiati
NIM. 412015


