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MOTTO 

 

(7)محمد:ََمَ كَ امَ د َقَ أ ََتَ بَ ث َي ََوَ َمَ كَ رَ صَ نَ يَ َاَللا َوَ رَ صَ نَ ت ََنَ اَا َوَ ن َمَ ا ََنَ يَ ذَ اَال َهَ ي َا ََا َي َ  

Artinya: Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 

 

َوَ َدَ هَ جَ ا َ َوَ َلَ سَ كَ َت َل  َلَ اَسَ كَ ت َيَ َنَ مَ يَلَ ب َق َالَ َة َامَ د َن َف ًَلَاف َغَ َنَ كَ َت َل   

Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lalai 

karena penyesalan hanya bagi orang yang malas.1  

                                                           
1 http://maktabahilm.wordpress.com  

http://maktabahilm.wordpress.com/


 

 
 

Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. 

Terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan. Semoga ilmu yang kalian 

berikan ini menjadi jembatan bagi kalian untuk mencapai surga Allah. 

Teman-teman BKI 2015. Saya sama sekali tidak menyesal mengenal 

kalian, justru saya bersyukur bisa berada diantara kalian dengan berbagai macam 

keunikan di dalam kelas kita. Terima kasih untuk kekompakan kita selama ini.  

Sahabat-sahabat yang berada nun jauh disana. Rani, Copong, Micha, Tata, 

Speedy, Tyas, dan seluruh anggota Diamond Generation. Walau sudah lama kita 

tak bersama, namun semoga tali ukhuwah ini tetap terjalin kuat. 



 
 

PERSEMBAHAN 

Bismillahirrohmanirrohim….  

Alhamdulillahi robbil ‘alamin…. 

Dengan rasa syukur yang sangat melimpah, saya persembahkan skripsi ini untuk 

orang-orang terkasih saya: 

Ayahanda (alm) H. Muhammad Aidar yang telah menyadarkan saya 

betapa pentingnya suatu pendidikan bagi kehidupan, yang telah menghadirkan 

rasa rindu yang teramat dalam, yang perjuangannya tak pernah saya lupakan. 

Terima kasih pula kepada Ibunda Hj. Khomsiyati yang tak pernah berhenti 

mengalirkan do’a di setiap sujud malamnya untuk sang putri. Selalu memberikan 

semangat serta motivasi, pendengar yang baik di kala suka maupun duka. 

Sungguh putrimu ini tidak sanggup membalas kebaikan yang telah kalian berikan. 

Semoga Allah senantiasa merahmati kalian berdua. 

Teruntuk suamiku tercinta Abdul Razzaq. Thank you for make me the 

happiest wife in this world. Terima kasih banyak atas pengertianmu selama ini. 

Terima kasih telah menjadi ayah bagi saya, teman, sahabat, pacar, musuh, juga 

pelampiasan saya selama ini.  

Wulidatil Fauziyah kakak saya dan keluarga kecilnya. Terima kasih telah 

menjadi tempat penampungan segala keluh kesahku.  Thank’s for being my sister. 

Dear my Krucil’s and special for Gibran. Terima kasih telah menjadi teman 

bermain saya selama di rumah. Tingkah unik dan lucu kalian tanpa disadari 

memberikan saya banyak sekali pelajaran. Please…. Don’t grow up so fast…!!!



 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi  Wabarakaatuh. 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan cahaya 

kemenangan dalam kehidupan seperti yang dirasakan saat ini. 

Penyusunan skripsi ini mungkin tidak dapat terselesaikan apabila tidak 

adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selain penulis bersyukur 

kepada Allah SWT juga hendak menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag, selaku rektor IAIN Tulungagung yang 

telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di 

kampus ini. 

2. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta seluruh staff yang telah 

memberikan kemudahan dalam peyusunan skripsi. 

3. Lilik Rofiqoh, M.A selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam 

yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dala menjalani studi 

selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi. 

4. Febranti Putri Navion, M.Pd selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh keikhlasan hingga 

terselesaikan skripsi ini. 




