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Motto 

 

Bersyukur atas segala apa yang telah Allah karuniakan 
kepada kita, ihklas dalam melakukan apapun karena 
“sesungguhnya Shalatku, ibadahku, hidup dan matiku 

semata-mata karena Allah”, sabar dengan segala ujian, 
cobaan dan apapun yang Allah limpahkan kepada kita. 

 
Sumber: dikutip dari sebagian arti bacaan Takbiratul Ihram 
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PERSEMBAHAN 

 

Ya Allah, Ya Rabb...... 

Jika karya sederhana ini engkau beri nilai dan arti, sebagai rasa syukur maka nilai 

dan arti tersebut saya persembahkan kepada: 

 Almarhum kedua Ayahku tercinta yang telah bahagia dialamnya, yang 

telah membesarkan serta mendidikku meskipun waktu itu sangat singkat, 

namun saya tetap bersyukur dan bangga menjadi anak dari ayahku Kasbi, 

ayahku Koesmen, semoga beliau ditempatkan ditempat terindah disisi 

Allah swt. Amin. 

 Ibuku tersayang, doamu selalu mengiringi perjalananku selama aku hidup 

lebih-lebih selama perjuangan menuntut ilmu, perhatian, kasih sayang, 

nasihat-nasihat, suport yang selalu menguatkanku. 

 Keluargaku tercinta yang selalu saya banggakan, yang juga tidak pernah 

lelah menemani perjuanganku menuntut ilmu, yang telah mencurahkan 

kasih sayang, support, tenaga, fikiran, serta biaya. 

 Para Dosen STAIN Kudus lebih-lebih Dosen dari Jurusan Dakwah dan 

Komunikasi yang telah mengajar, membimbing serta menjadi orang tua 

selama saya menuntut ilmu di STAIN Kudus. 

 Ajar Alafrizi, yang juga telah menjadi salah seorang penguat ketika saya 

lelah. 

 Keluarga besar Ajar Alfarizi, yang telah menjadi keluarga kedua ku, yang 

begitu tulus menyayangiku, yang sudah menganggap saya layaknya 

anaknya sendiri 

 Semua sahabat setia, kawan SD, SMP, SMA yang sampai saat ini masih 

menjalin persaudaraan dengan saya, saudaraku keluarga besar Dakwah 

khususnya kelas BKI.C, teman-teman Kos, sahabat seperjuangan KKN ke 

37 kecamatan Kayen, khususnya Kelompok 8 Desa Beketel 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu ku 

panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, semoag sampai hari akhir nanti kita 

semua tetap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. 

Skripsi yang berjudul “Upaya Pembimbing Rohani dalam Meningkatkan 

Kesehatan Mental bagi Pasien di RSI Sunan Kudus”  ini telah disusun guna memenuhi 

salah satu syarat untuk menyelesaikan study program strata satu (S1) pada jurusan 

Dakwah dan Komunikasi (BKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

secara langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan memberi kontribusi pikiran, 

bimbingan dan saran-saran ataupun tenaga, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kaish kepada yang 

terhormat : 

1. Dr. Fathul Mufid, M.Si, selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus. 

3. H. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dan 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM selaku kepala perpustakaan dan para staf perpustakaan 

STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan selama penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen / staf pengajar di STAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Dr. H. Farid Noor, M. Kes selaku direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian dan layanan data dalam penyusunan skripsi ini. 




