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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
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1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 
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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, 08 November 2019 

Yang Menyatakan, 
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MOTTO 

 

نََْثٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا 
ُ
َها الَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِنْن َذَكٍر َوأ ُيّ

َ
يَا أ

ْكَرَنُلمْ  َوَقَبائَِل ِِلََعاَرفُواۚ 
َ
إَِنّ أ  

تَْقاُكْمۚ 
َ
ِ أ َخبِي   َعلِيم   اَلَله  إِنَّ  ِعنَْد اَلَلّ  

 

Artinya: “Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Mengenal.” 

(QS. Al Hujurat : 13) 

  



vii 

 

PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillah, tiada daya upaya dan kekuatan 

melainkan atas pertolongan Allah SWT. Tak henti-hentinya 

saya mengucapkan syukur kepada-Mu Ya Rabb. Dengan setulus 

hati, karya ini kupersembahkan kepada: 

1. Kedua orang tua saya Abah Abdul Rozak dan Ibu Nur 

Azizah yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. 

2. Abah Jalil Jufri dan Ibu Naylis selaku orang tua kedua saya 

di kota perantauan ini, yang senantiasa mendukung dan 

mendo’akan saya sehingga dengan barokah do’anya saya 

dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar. 

3. Adik saya Firdaus Nurbaity yang selalu memberikan 

semangat dan do’a dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Keluarga BKI-A angkatan 2015 IAIN Kudus yang selalu 

memberikan dukungan kepada saya, terimakasih atas 

kebersamaannya selama ini. 

5. Santri putri pondok pesantren An-Nur Sumber Hadipolo 

Jekulo Kudus yang selalu memberikan dukungan dan do’a. 

6. Semua pihak yang telah membantu mulai dari pelaksanaan 

hingga terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

Dengan bantuan, dukungan dan do’a mereka senantiasa 

kumohonkan do’a dan ridho-Nya dalam setiap langkahku.  

 

 

  



viii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohanirrohim 

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq hidayah 

serta inah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir pembuatan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat menyelesaikan Studi Program Strata 1 Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Islam IAIN KUDUS. Shalawat serta salam 

semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung 

Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabat, dan 

terlimpahkan kepada umat Islam seluruhnya.  

Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bejudul “Pengaruh 

Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Santri di 

Pondok Pesantren An-Nur Sumber Hadipolo Jekulo 

Kudus”. Dalam menelaah judul yang dibahas tersebut, penulis 

banyak menerima bantuan yang sangat berharga baik berupa 

saran atau pemikiran dari berbagai pihak untuk membimbing 

serta memberi masukan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan 

segala rendah hati penulis menghaturkan terimakasih kepada 

mereka, khususnya:   

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah mempersetujui pembahasan skripsi ini. 

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 

bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi 

3. Dr. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I, selaku Ketua Prodi 

Bimbingan Konseling Islam yang telah mempersetujui 

pembahasan skripsi ini. 

4. Dr. Masturin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, kesabaran, ketelitian, saran, 

pengarahan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan pelayanan 



ix 

 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

6. Segenap dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Islam IAIN Kudus, yang telah membekali berbagai ilmu 

pengetahuan, pengalaman, motivasi belajar, ketrampilan 

serta membantu kelancaran dalam penyelesaian studi. 

7. Kyai Abdul Jalil Jufri, selaku Pengasuh pondok pesantren 

An-Nur Sumber Hadipolo Jekulo Kudus yang telah 

memberikan arahan serta izin untuk melaksanakan 

penelitian di pondok pesantren An-Nur Sumber Hadipolo 

Jekulo Kudus. 

8. Bapak, Ibu, Adik, dan teman-temanku yang tak bosan-

bosannya memberikan do’a serta dukungan baik materil 

maupun moril sehingga skripsi ini dapat terealisasikan. 

9. Semua pihak yang telah membantu selama proses 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Semoga apa yang telah penulis terima dari bimbingan dan 

masukannya dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis. 

Selanjutnya penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan 

terimakasih, semoga Allah membalas dengan rahmat-Nya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif 

senantiasa penulis harapkan. 

  

 

Kudus, 8 November 2019 

                                        Penulis, 

 

 

 

 

Ichda Lutfianisa 

NIM: 1540110009 

 

 
  


