
 



 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 
 

Yang utama dari segalanya...... 

Untuk semua cita dan harapan, Puji syukur kehadirat Allah SWT. 

Terimakasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai hidupku 

dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terimakasih Ya Allah untuk 

waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung awal 

perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada  

Nabi Muhammad SAW. 

 
Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terimaksih 

tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi  dan cintai serta yang selalu 

memberikan motivasi dalam hidupku  

 
“ Kedua Orang Tuaku Tersayang” 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

Ali Ashar dan Siti Mua’wanah 

Terimakasih mama, papa yang selalu mendukung dan memotivasiku untuk terus 

belajar dan berjuang dalam menggapai cita. Terimakasih atas doa yang tidak pernah 

putus untuk anakmu ini, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik. 

Semoga ini menjadi langkah awal  anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian 

bangga dan bahagia. 

 
“Kedua adik-adik ku Tersayang” 

Ananda Hidayatulloh dan Muhammad Adnan Izzul Hanif 

Kalian adalah adik-adik yang luar biasa bagi saya. Terimakasih atas doa, nasehat, 

motivasi  dan dukungannya selama ini. Terimakasih telah menjadi adik yang baik 

bagi saya. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan berbagi keluh kesah 

bersama. You’re best young brother ever. Sukses selalu buat kita, semoga kita semua. 



HALAMAN MOTTO 
 

 

Pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan 
selalu memberi kepuasan di setiap aspek hidupmu 

_Jalaludin Ar-Rumi_ 

 

Pelajari, pahami, implementasi 

_Firdaus Akbar_ 

 

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality 

_Jhon Lennon_ 

 

“Orang ‘goblok’ biasanya lebih berani dibanding orang ‘pintar’. Sebab, orang ‘goblok’ 
sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Sedang orang ‘pintar’ 

terlalu banyak pertimbangan”. 

_Bob Sadino_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis 

menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum.,M.S.S., selaku dosen pembimbing skripsi 

sekaligus Kaprodi dan dosen. Terimakasih Bapak atas segala ilmu, arahan, 

kesabaran dan motivasi yang telah diberikan. Terimaksih telah menjadi sosok 

inspirasi bagi saya, trimaksih untuk segalanya selama kuarang lebih empat tahun 

menimba ilmu di Prodi UII. Saya meminta maaf atas segala kesalahan yang 

pernah saya perbuat. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan apa yang 

telah Bapak lakukan mendapatkan balasan dari Allah STW. Sukses terus buat 

Bapak Jati dan tetap menjadi dosen terbaik yang menginspirasi banyak orang.  

3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., 

M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, 

S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., 

M.A., serta dosen-dosen HI UII  khususnya dan tanpa terkecuali. Terimakasih 



atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini. Kalian 

adalah dosen-dosen luar biasa bagi saya. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu 

berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Sukses terus untuk Bapak/Ibu Dosen tercinta. 

4. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah putus mendoakan, mendukung, dan 

memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Kalian adalah alasanku 

untuk berjuang meraih cita dan masa depan yang baik. Terimakasih ma, pa telah 

mengajariku bagaimana bertahan dalam kerasnya perjuangan meraih mimpi. 

Terimakasih atas segala pengorbanan kalian untuk menyekolahkan anakmu ke 

jenjang yang lebih tinggi kerna kalian tidak ingin mlihat anak-anak kalian miskin 

ilmu. Sekali lagi ucapan terimakasih tiada tara untuk kalian. Sehat terus ya ma, 

pa, aku jani akan membuat kalian bangga dan bahagia. Aamiin 

5. Adik-adikku, Ananda Hidayatulloh dan Muhammad Adnan Izzul Hanif. 

Terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya. Terimakasih sudah mau 

menjadi tampat berkeluh kesah, mendengarkan curhatanku. Terimaksih sudah 

selalu menghibur saya dikala penat dengan tugas-tugas kuliah. Sukses ya buat 

kalian.  

6. Masyarakat dusun Jetis khususnya para sesepuh takmir masjid, yang selama ini 

menjadi sosok orang tua bagi saya. Terimaksih telah menjadi pengganti orang tua 

saya selama di Jogja. Sehat terus buat kalian, maafkan saya yang selalu 

merepotkan kalian selama ini.  



7. Mardiatul Khasanah, yang selama ini telah membantu dalam memberikan 

informasi dan membantu mengurus segala keperluan administrasi di HI. Thank 

you so much Mbak Diahku, you’re the best ever. Sukses terus ya mbakku. 

8. Keluarga Alumni Minhajuth Thullab Lampung Yogyakarta (KAMILATA) yang 

selalu memberikan motivasi dan dukungannya. Terimakasih atas segala doa dan 

nasehatnya agar tidak selalu mengeluh dan harus tetap bersyukur serta gigih 

dalam meraih cita. Terimaksih atas semangatnya dari awal hingga akhir. 

Terimaksih telah menemani dan berjuang bersama serta bersabar dalam 

menghadapi segala tigkahku yang sering membuat kesal. Sukses terus ya buat 

karirnya dan semangat meraih masa depan, semoga Allah senantiasa memberikan 

kebahagian dan keberkahan dalam hidup kita. Sukses dunia akhirat. Aamiin. 

9. Teman-teman HI angkatan 2014, terimaksih telah menjadi keluarga baru bagi 

saya. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari 

kalian. Terimaksih telah mewaranai dan menemani selama empat tahun ini. 

Terimaksih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita semua, 

see you on top. Aamiin  

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk 

dukungan, semangat,dan doanya. 

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang 

setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
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