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MOTTO 
   

 َوالَْعْصر

 ُخْسر لَِفي اإلْنَسانَ ِِإنَّ

 ْبرٍِِبالصَّ َوَتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوَتَواَصْوا الصَّاِلَحاِت َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذيَن ِإال

 
  Demi masa 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati 

supaya menetapi kesabaran 

( Surat Al-Ashr: 1-3 ) 
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PERSEMBAHAN 
 

Kata syukur alhamdulillah dalam pengakuan dan kebesaranMU. Seiring keindahan gema 
syahdu sholawat nabi tertuju kepada engkau beserta keluarga, dan para sahabat wahai nabi 
muhammad suri tauladan bagi seluruh umat 

Kupersembahkan karyaku ini teruntuk bunda dan almarhum ayahku tercinta 
Ibunda tercinta maisyaroh seorang wanita tangguh, penuh pengabdian dan tulus 
memberikan cinta dan nyawanya untukku dan selama ini bunda adalah spirit hidupku dan 
wonder womanku tak ada yang bisa menggantikan bunda dihatiku. Sumpah, I LOVE YOU 
FULL. Almarhum ayahku tercinta alm. Sukarji yang memberikan cinta yang tulus untukku. 
Semoga kasih sayang Allah limpahkan untuk beliau dimanapun berada Amiiin……  

Keluarga besar 
Keluarga besar tercinta, dari kakak, paman, bibi, ponakan, sepupu dan semuanya. Terima 
kasih atas support, cinta, kasih sayang nasehat dan bantuan yang telah kalian berikan. 
Semoga kalian menjadi kelurga yang sakinah, mawaddah, marohmah dan selalu dalam 
RidhoNya. Dan selalu mendampingiku dalam keadaan apapun   

Guru dan  Dosen 
Terima kasihku ucapkan pada semua guru dari TK, SD, SMP ,SMA, dan pengasuh PonPes 
Mambau’s Sholihin KH. Masbuhin Faqih serta Dosen-Dosen Tarbiyah atas semua ilmu yang 
telah kalian berikan demi kemajuan otak dan akhlakku. terimakasih engkau telah 
mengantarkan aku kejalan NYA, tanpa Engkau aku tidak bisa seperti sekarang dan  tidak 
bisa melihat betapa hinanya kehidupan di dunia yang hanya diisi dengan hal-hal yang tidak 
bermanfaat Tanpa DZIKIR hidup kita tidak ada gunanya. 

sesenrang yang berarti 

Buat pangeran impian yang masih tertutupi oleh selimut takdir entah sampai kapan 
seseorang dihatiku memberiku kebahagiaan didunia maupun diakhirat dan mengikat tali suci 
sebuah pernikahan. Walaupun sekarang aku sudah menemukan seseorang yang menerimaku 
apa adanya dan memberikan support dan pengorbanan yang tiada hentinya. Terima kasih 
semoga kita bisa menuju jalanNya yang suci dan abadi samapai maut memisahkan.Aminn!!!!  

Sahabat –sahabatku  
Terima kasihku untuk semua sahabat dari TK, SD, SMP, SMA dan kuliah serta sahabat-
sahabat PMII seindonesia khususnya PMII Tarbiyah maupun teman-temain main yang 
selama ini sudah memberikan support dan nasehat-nasehatnya, khususnya dahabatku 
angkatan JOSS yang sampai sekarang ini memberikan cinta, kasih sayang, pehatian dan 
semuanya. Semoga kita tetap jadi sahabat sejati Aminn!!!! 



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 Syukur alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena 

dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu hadir keharibaan insan kamil, 

yakni Rasulullah Muhammad SAW. Kerabat dan para Sahabat beliau, serta orang-

orang yang selalu cinta padanya. 

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, 

kepada; 

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.A., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

2. Bapak Dr. Nur Hamim, M.A., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah  IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

3. Bapak Drs. Syaifuddin., selaku Ketua Jurusan PAI dan Dra. Hj. Nur Hayati 

Yusuf, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan PAI. 

4. Bapak Ach Zaky Fuad M.Ag. selsaya pembimbing penulis yang dengan penuh 

kesabaran dan keikhlasan serta ketulusan hati memberikan waktu dan kontribusi 

pemikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis  demi terselesainya 

skripsi ini. 



5. Ibu Hj. Sri Widiati,S.Pd.M.M selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Surabaya 

dan seluruh Guru, Karyawan Dan Siswa-Siswinya yang memberikan kesempatan 

buat saya untuk penelitian Disana dan atas keramahtamahannya. 

6. Para Dosen Fakultas Tarbiyah, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.. 

semoga ilmu yang kalian berikan bermanfaat bagi dunia dan akhirat.Aminn!! 

7. Ibundaku tercinta yang selama ini Beliau yang menjadi Spririt Hidupku dan 

Wonder Womanku tak ada yang bisa aku balas kecuali doa dan berusaha, 

bersungguh-sungguh dalam belajar serta bisa membahagiakan engkau dan saya 

bangga memiliki ibu seperti beliau I LoveU Forever  

8. Seluruh Keluargsaya, kakak, keponakan, sepupu, bibi, paman, calon mertusaya, 

dan semua saudarsaya dari dekat maupun jauh yang selalu memotivasi saya dalam 

segi apapun itu dan memberikan support yang tak terhingga. I love U All 

9. calon suamiku tercinta yang selalu mendampingi, melindungi, memberikan 

support dalam suka maupun duka dan melsayakan apapun demi kebahagiaanku  

walaupun terkadang menyebalkan dan sering mengecewakanku. Semuga kita bisa 

dipersatukan dalam Ridho Illahi dan Ridho orang tua dan menjalin pernikahan 

yang abadi yang bisa dipisahkan oleh maut. Amin!!I Love U Full 

10. Sahabatku yang abadi dan seperjuangan yang tak pernah lekang oleh waktu itulah 

Angkatan JOSS (Jenius Organik Social Sensitif) ada acha, mila, anita, ulpe, 

mulia, siyamah, umam, timbul, iqbal, mbak yu semoga persahabatan kita tetap 

abadi Terimakasih atas semua sopport kalian, mendengarkan keluh kesahku, 



tangis dan tawaku dan semuanya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata 

selain I Love U Full 

11. seluruh warga PMII Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya dari 

MABINKOM, pengurus dan tiap-tiap angkatan dari PENDOBRAK, 

BULDOSER, SUKRO, SKAKK, STRESS dan SKEK  semoga ilmu yang kita 

dapat bermanfaat dan semoga kita tetap menjalin persaudaraan yang utuh. Amin! 

12. kawan-kawan Fosiska, Hastasa dan PMII Se-Indonesia  terimakasih semuanya 

yang telah menjalin persahabatan denganku semoga kita selalu menjalin 

persaudaran dengan baik 

13. Kos-kosan 69 dari bapak kos, ibu kos dan seluruh temen-teman kos tercinta ada 

yayak, mbak yati, mbak ida, mbak ama, mbak linda, mbak hamda, mbak erfi, 

mbak enik, mbak nita, mbak neti, mbak yuli, mbak dewi, imey, kiki, mbak femi 

dan semuanya. Terimakasih selama ini sudah memberikan kasih sayang dan 

cintanya yang tulus buat saya.  

14. seluruh teman- teman saya dari SD, SMP , MA dan kuliah  dan tak lupa teman-

teman bergaulku. Terimakasih atas semuanya.  

15. Semuanya yang memberikan saya banyak ilmu dan support yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu. Thanks All.  

Atas segala bantuannya penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT. 

senantiasa melimpakan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada mereka semua, Amin 

Yarobbal 'alamin. Meskipun dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

maka kritik serta saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati 



demi kesempurnaan. Semoga skripsi ini akan banyak memberikan manfaat bagi insan 

akademis, para pembaca, dan orang yang cinta ilmu pengetahuan. Akhirnya, penulis 

mengucapkan Jazasayamullah Ahsan Al-Jazaa’. Semoga Allah SWT selalu 

memberikan bimbingan dalam seluruh langkah kita. Amin Yaa Robbal ‘Alamiin. 

 

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwam Al-Thariiq 

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb. 

 

    Surabaya, 18 Agustus 2009 
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