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PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ahmad 

Hanifuddin, NIM 1630310008, menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 23 September 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Ahmad Hanifuddin 

NIM. 1630310008 
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MOTTO 

ا ُ ن اۡفًسا اَِّلا ُوۡسعاها لُِّٰف اّللٰه  َلا يُكا
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya,(QS.Al-Baqarah [2]:286) 

 

 

Kata-kata memang indah, namun musik jauh lebih kuat. Musik 

tidak berbicara kepada pikiran kita seperti kata-kata. Ia berbicara 

langsung ke hati dan jiwa kita. Ke setiap inti dan akar jiwa kita. 

(Charles Kingsley) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan rasa syukur tiada terhingga saya ucapkan 

Alhamdulillahirabill’alamin kepada Allah SWT. Karena dengan 

ridho-NYA akhirnya saya dapat menyelesaikan sebuah karya 

sederhana ini yang saya peresembahkan untuk orang-orang yang 

saya saying dan cintai : 

1. Kedua orang tua, Ayah tercinta Abdul Rozaq dan Ibu 

tercinta Kiswati yang selalu memberikan doa, semangat 

dalam setiap langkah, selalu memberikan nasihat, kasih 

sayang, pengorbanan yang tulus, dan segalanya demi masa 

depan yang lebih baik.  

2. Terima kasih kepada para Dosen IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada saya.  

3. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Pondok Pesantren 

Al-Achsaniyah, yang telah memberi izin kepada saya untuk 

menjadikannya lokasi penelitian ini.  

4. Kakak tercinta, Rizza Erlina Fitriana dan Khaizul Ma;ali 

yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan baik 

dalam keadaan suka maupun duka dan mengingatkan setiap 

saat terlena.  

5.  Teman-teman mahasiswa Jurusan Ushuluddin Prodi 

Tasawuf dan Psikoterapi yang selalu membantu dan 

mendukung dalam segala hal. 

6. Sahabat-sahabat Bidikmisi angkatan 2016, Terkhusus 

sahabat bidikmisi yang tinggal bersama dalam satu 

kontrakan selama perkuliah. 

7. Terima juga kepada semua pihak yang sudah saya repotkan 

dan juga semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan 

penelitian ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu.  

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari 

kata layak, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai 

ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Ushuluddin dalam 

program studi Tasawuf dan Psikoterapi. Iringan sholawat dan salam 

semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah saw. beserta 

keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia atas jasa 

dan perjuangan besar beliau, sehingga peneliti dapat menikmati 

percikan cahaya pengetahuan keislaman serta selalu penilti nanti-

nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. 

Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, alhamduillah 

wasyukurillah  peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Terapi Musik untuk Ketenangan Jiwa pada Anak 

Berkebutuhan Khusus (Autisme) di Pondok Pesantren Al-

Achsaniyah Kudus” Penelitian ini tidak berarti apa-apa tanpa 

adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

selesainya penelitian tugas akhir ini, ungkapan rasa terimakasih 

yang sangat tulus saya haturkan kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 

dapat terselesikan 

2. Bapak Dr. H. Masrukin, M.Ag, selaku Dekan  Fakultas 

Ushuluddin  IAIN Kudus yang telah memberikan 

bimbingan dan persetujuan penulisan skripsi 

3. Ibu Salma Fa’atin, M.Ag, selaku ketua Progam Studi 

Tasawuf dan Psikoterapi IAIN Kudus 

4. Bapak Dr. Zumrodi, M.Ag, selaku dosen pembimbing 

skripsi, yang telah sabar membimbing dan memotivasi serta 

memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi belajar 

sampai penyelesaian studi. 

6. Bapak dan Ibuku, yang tak pernah kenal lelah memberikan 

do’a dan semangat serta kasih sayang kepada penulis, tidak 

ada kata lain selain mendo’akan engkau, semoga selalu 
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diberikan keberkahan umur, rizki yang halal serta barokah 

serta diberi kebaikan yang lainnya di dunia maupun akhirat. 

7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ushuluddin Prodi 

Tasawuf dan Psikoterapi terkhusus angkatan 2016 yang 

sudah menjadi keluarga sendiri. 

8. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Achsaniyah 

Kudus Khususnya bapak Yudhi Kristiyanto yang telah 

melunagkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan 

mengarahkan peneliti serta telah mengijinkan penelitian ini 

sehingga dapat terselesaikan. 

9. Sahabat-sahabatku dari keluarga besar Bidikmisi IAIN 

Kudus. 

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Atas segala bentuk bantuan yang telah di berikan, peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga 

amal baik mereka semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda 

dari Allah swt. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini belum lah sempuna dan masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan 

menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan agama Islam di masa sekarang maupun yang 

akan datang. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Kudus, 23 Semptember 2020 

Penulis, 

 

 

 

Ahmad Hanifuddin 

NIM 1630310008 


