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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : Erika Firdaus 
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Desa Sundoluhur, Kayen, Pati. 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-

benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, 

baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 
terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik 

ilmiah. 

Pati, 28 September 2020 
Yang Menyatakan, 

 

 

 

Erika Firdaus 

NIM. 1640210003 



 
 

MOTTO 

“No matter who you are, where you’re from, your skin colour, your 

gender identity; just speak yourself. Find your name and find your 

voice by speaking yourself. Even if you’re not perfect, you’re 

limited edition.”1 

Kim Namjoon

                                                             
1 Deti Purnama Sari, “Tampil di PBB, Begini Isi Pidato Inspiratif BTS,” 

https://www.jawapos.com/entertaiment/, diakses pada 10 September 2020 

https://www.jawapos.com/entertaiment/


 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bahagia ku 

ucapkan kepada Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Rasulullah 

SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Semoga dengan 

adanya karya sederhana ini dapat menjadi amal salih bagi kita 

semua. Skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak, baik 

pihak yang selalu bersama ataupun yang hanya berhenti menepi. 

Mereka adalah : 

1. Kedua orang tuaku, Bapak Nurul Annam dan Ibu Nur 

Hidayati, yang tak pernah berhenti memberi dan mendanai dari 

bayi hingga nanti. Tanpa doa dan dukungan kalian, mungkin 

tidak ada bahagia hari ini dan seterusnya. Semoga anakmu bisa 

menjadi putri yang salihah, menjadi manusia yang bermanfaat 

dan selalu membuat kalian bangga dan bahagia. 

2. Adikku satu-satunya, Nurya Zahra, si kecil menggemaskan 

yang selalu menemaniku saat mengerjakan skripsi. 

Terimakasih atas doa dan dukungan kalian, hanya ini yang 

dapat ku persembahkan. Terimakasih telah membantu dengan selalu 

ada ataupun dengan wujud doa. Aku bersyukur bertemu dan bersama 

dengan kalian.  

Jazakumullahu ahsanal jaza.  



 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 

158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987). 

1. Konsonan Tunggal 

No 
Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا 1
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 |Sa’ S ث 4
Es (dengan titik 

di atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 }Ha’ H ح 6
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 |Zal Z ذ 9
Zet (dengan 

titik di atas) 

 Ra’ R Es ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13



 
 

 }Sad S ص 14
Es (dengan titik 

di bawah) 

 }Dad D ض 15
De (dengan titik 

di bawah) 

 }Ta’ T ط 16
Te (dengan titik 

di bawah) 

 }Za’ Z ظ 17
Ze (dengan titik 

di bawah) 

 ‘ ain‘ ع 18
Koma terbalik 

di atas 

 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 La L ‘El ل 23

 Mim M ‘Em م 24

 Nun N ‘En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

2. Vokal Pendek 

 a :  (fath}ah)اَ 

 i :  (kasrah)اِ 

 u : (d}ammah)اُ 



 
 

3. Vokal Panjang 

 <ditulis H{usnaحسنى 

 ditulis rah}i>mرحيم 

 ditulis rau>fرؤوف 

4. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap ditulis dengan menggunakan huruf ai dan au. 

Contoh :  بينditulis baina, bukan bayna 

 ditulis qaul, bukan qawlقول 

5. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydi>d) ditulis dengan menggunakan 

huruf double. 

Contoh:  َجبَّارditulis dengan jabba>r 

6. Kata yang ada alif lam-nya penulisannya dipisah meskipun 

pembacaannya langsung. 

Contoh:  مالك الملكditulis ma>lik al mulk, bukan ma>likal mulki 

7. Bacaan al-Syamsiyyah tetap ditulis sebagaimana al-

Qomariyyah. 

Contoh:  الرزاقditulis al-raza>q bukan ar raza>q 

8. Id}a>fah 

Setiap susunan Id}a>fah penulis menggunakan ejaan penulisan 

bukan ejaan pembacaan. 

Contoh: ذوالجالل   ditulis Z}u> al Jala>l bukan Z}u>l Jala>l 

Kecuali bila berupa nama, maka langsung ditulis sesuai 

bacaan. 

Contoh:  عبدهللاditulis Abdulla>h bukan Abd Alla>h 

  



 
 

KATA PENGANTAR 
ِحْيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga saat 

ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan 

salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita 

Rasulullah Muhamaad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. 

Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di dunia 

hingga di akhirat. 

Skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Orang Tua dalam 

Menanggulangi Anak Kecanduan Internet di Desa Sundoluhur, 

Kayen, Pati” ini telah disusun dan selesai sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Islam Jurusan Komunikasi Penyiaran Islan 

(KPI) IAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan 

arahan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat 

tersusun dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

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

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

3. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I. selaku Ka.Prodi KPI IAIN 

Kudus. 

4. Ibu Dr. Mubasyaroh, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang 

selalu bersedia meluangkan waktu dan  memberikan arahan serta 

koreksi dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh staf perpustakaan dan fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Islam yang telah memberikan izin dan layanan yang penulis 

perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang selalu 

memberikan dorongan serta motivasi dan memberikan banyak 

pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 



 
 

7. Bapak Djamian selaku Kepala Desa Sundoluhur yang berkenan 

memberikan izin dan berbagai data yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

8. Semua warga Desa Sundoluhur, Kayen, Pati.  

9. Kedua orangtuaku serta adikku yang selalu mendokan dan 

membantu melancarkan prosesku dari dulu hingga nanti. 

10. Teman-teman offline dan onlineku yang tak pernah berhenti 

memberikan semangat dan dukungan. Kenangan bersama kalian 

tak akan pernah terlupakan. 

11. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah, KPI A’16 

yang selalu mengisi hari-hari serta kisah yang tak terlupakan 

selama masuk kuliah 

12. Semua pihak yang selalu bersama dan menyertai, baik yang 

selalu ada di sisi ataupun hanya menepi. 

Semoga semua arahan dan bimbingan dapat bermanfaat untuk 

penulis dan pembaca skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas 

semua kebaikan kalian kecuali dengan ucapan terimakasih, semoga 

Allah membalas dengan rahmat dan pertolongan-Nya. Penulis 

menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari siapapun selalu penulis harapkan untuk 

memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Sebagai manusia yang tak 

pernah luput dari salah, penulis mohon agar dimaafkan. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri 

dan pembaca lainnya. Aamiin. 

 

Pati, 28 September 2020 
Yang Menyatakan, 

 

 

 

Erika Firdaus 

NIM. 1640210003 

 

 

  


