
STRATEGI KOMUNIKASI DALAM 

MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SEDEKAH 

(Studi Kasus pada Organisasi “Berbagi Nasi Kudus”) 

 

 
 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) 

Dalam Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

 

 

 

Oleh: 

AMALIA MAGHFIROH 

NIM : 1640210032 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM 

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 

TAHUN 2020 

 



ii 
 

 



iii 
 



iv 
 

 

  



vi 
 

MOTTO 

 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢوبَتَۡت َسۡبَع َسىَابَِل فِي  لَهُۡم فِي َسبِيِل ٱَّللَّ ثَُل ٱلَِّذيَه يُىفِقُىَن أَۡمَىَٰ مَّ

ِسٌع َعلِيٌم  ُ َوَٰ ِعُف لَِمه يََشآُءُۚ َوٱَّللَّ ُ يَُضَٰ اْئَةُ َحبَّٖةٖۗ َوٱَّللَّ   ١٦٢ُكلِّ ُسۢىبُلَٖة مِّ

Artinya :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-

tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) 

lagi Maha Mengetahui.” 

(QS. Al-Baqarah: 261)
1
 

  

                                                           
1 Kementrian urusan Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(medina Al- Munawwarah: komplek percetakan Al-Qur’anul Karim, 1998), 

hlm,43. 
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