
PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP 

KEDISIPLINAN IBADAH SHALAT FARDHU 

MAHASISWA BKI 2019 DI IAIN KUDUS 

 

 
 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  

Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam (BKI) 

 

 

 

Oleh: 

 

SYIFA LUTHFIYA 

NIM. 1540110008 
 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

TAHUN 2020  



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

  



vi 

 

MOTTO 

 

 

                        

                 

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”(QS. Al-

Asr:1-3)1 

 

 

  

                                                             
1 Alquran, Al-Asr  ayat 56, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya 

,(Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 

2009), 602. 
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan segala kerendahan hati mengucap alhamdulillah 

dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segal nikmat dan 

kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan 

skripsi ini, sehingga dengan rahmatNya karya ini dapat 

terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta 

dan kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada: 

1. Orang tuaku tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung 

serta mengantarkanku pada salah satu impianku. 

2. Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat dan 

memberikan dukungan kepadaku. 

3. Teman-teman Bahasa 15: mbak dita, Mutia, Khosy’in, Fitria, 

yang senantiasa sabar membantu dan memberi dukungan serta 

mendengarkan keluh kesah dalam proses penulisan ini hingga 

selesai. 

4. Teman-teman Anak Ayam: Kak Ida Ayu Mega, Kak Dwi dan 

Febi, yang selalu memberikan banyak hiburan dalam proses 

penulisan skripsi. 

5. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa ku sebutkan satu 

persatu namanya. Terimakasih untuk semuanya. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

... M/m م S{/s} ص T/t ت  َ  A/a 

... N/n ن D{/d} ض \S/\/s ث  َ  I/i 

... W/w و T{/t} ط J/j ج  َ  U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 <Ba بَا ’A’/a ء akhir ‘A/’a ع KH/kh خ

 <Bi ِبي A/a ء ’awal A’/a ع D/d د

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’nisbah ف R/r ر

 Abb َأبّ  Q/q ق Z/z ز
فَ َلكِّ
 Falaky يّ 

 rabb َربّ  K/k ك S/s س
َعاَلمِّ

 يّ 
‘a>lami

y 

‘Ain/Hamza

h  di 

Belakang 

‘Ain/Hamah di- 

Waqf 
 Vokal َالّ 

Rangkap 

Alfuru ال ُفُرو عُّ Qara’a قَ َرعَّ

> ’ 
 اَل َقَمرُّ

Al- 

qama

r 
 /Gairi َغي ِريّ 

 ال َقَضاءُّ Qara’a قَ َرءَّ
Al-

qad}a> 

‘ 

س  اَل شَّم 
Al- 

syam

s 
 Syai’un َشي ئّ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 

Marbu>t}ah 

<Jama>luddi َجَماُلّالدِّي نِّ

n 

َجَماُلّ
 الدِّي نِّ

Jama>

l al-

Di>n 

 Sa>’ah َساَعة
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’ailaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Bismillahirrohmanirrahim 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya diatas 

cahaya bagi seluruh alam. Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya 

penulis menyelesaikan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 

tercapainya gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 

di Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Gadget terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat 

Fardhu Mahasiswa Prodi BKI 2019 di IAIN Kudus”. 

Dalam penyusunan ini penulis banyak mendapatkan arahan 

dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terealisasikan dengan lancar. Untuk itulah perkenankanlah 

penulis memberikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

2. Dr. Masturin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam beserta staf-stafnya. 

3. Dr. M. Nur Gufron, S.Ag., M.Si., selaku Kaprodi 

Bimbingan dan Konseling Islam. 

4. Dr. Masturin, M.Ag., dan Farid Khoeroni, S.Pd.I., M.S.I, 

selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku ketua Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus dan stafnya yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 
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7. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam 2019 Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah bersedia dengan 

suka rela menjadi responden dalam penelitian skripsi ini 

sehinggan penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. 

8. Keluargaku yang senantiasa mengalirkan doa dan 

dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan bantuan fisik maupun psikis sejak awal 

sampai selesai. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Maka 

dari itu kritik konstruktif dari siapapun diharapakan 

menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif 

berikutnya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya dan semoga menjadi amal pengabdian penulis 

terhadap agama, bangsa dan negara, amin. 

 

Wassalamu’alaikumnWarahmatullah Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 01 Oktober  2020 

Penulis, 

 

 

 

Syifa Luthfiya 

NIM. 1540110008  


