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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Aulia Rizki 

Arfiani NIM 1640210008 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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 ketidak benaran pernyataan saya ini. 

     

Kudus, 26 Desember 2019 

    Yang menyatakan  

      

 

 

 

 

    Aulia Rizki Arfiani 

    NIM: 1640210008 
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MOTTO 

ِه َحَّتى يَ ْرِجعَ   َمْن َخرََج ِِف طََلُب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِِف َسِبْيِل اللّّٰ
 

”Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di 

jalan Allah hingga ia pulang”. 
1
 

(HR. Turmudzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Hadis,Sunan At-Tirmidzi (Daar Ibnu Jauzi: Mesir, 2017), 120. 
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Persembahan 

Dengan mengucap alhamdulillah kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan 

mencurahkan kasih sayangNya. Tak akan sesekali Allah 

meninggalkan hambaNya, berbekal keyakinan itulah 

peneliti mampu melewati segala suka duka proses pelik 

penyusunan skripsi, sehingga amanah ini mampu 

terselesaikan.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam 

IAIN Kudus. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, 

masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, 

khususnya bagi dunia pendidikan.  

Berbekal semangat dan dentuman doa yang selalu 

mengiringi, tak tertinggal berbagai dukungan moral serta 

spiritual yang senantiasa diberi, kupersembahkan karya 

ilmiah ini teruntuk orang-orang terkasih yang senantiasa 

selalu ada disaat suka maupun dukaku. 

 Untuk kedua orangtuaku, ibu dan bapak tercinta yang 

selalu memberikan cinta dan kasih kepada anak-

anaknya melebihi ia mencintai dirinya sendiri, selalu 

memberikan doa terbaik dalam setiap sholatnya, 

setiap keluh keringat yang menetes semoga dapat 

mengahantarkan putrimu kepada kesuksesan untuk 

membahagiakan kalian. 

 Untuk kakakku Arien Abdul Muna dan Nafiah 

Mubarokah yang selalu memberi semangat supaya 

cepat menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Kepada Bapak Dr. Ahmad Zaini Lc. MSI selaku dosen 

pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, nasehat 

serta semangat selama proses bimbingan. 
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 Segenap teman-teman sekelasku KPI A angkatan 2016 

yang telah menemani dan membantuku dari awal 

perkuliahan sampai saat ini. 

 Segenap sahabatku anak kos Puspita terutama Irma, 

Silvia, Hanik, meli dan Amel yang selalu mengibur dan 

menemani mengerjakan tugas akhir ini. 

 Segenap sahabat KKN dan magang di I News Tv 

Semarang yang pernah memberikan cerita singkat 

dihidupku selama 2 bulan. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Strategi Program Talkshow 

Islami Dalam Menarik Minat Penonton (Studi Kasus 

Talkshow Lentera Ilahi I News Tv Semarang)” yang disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (satu) pada Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus.  

Dalam Penyusunan skripsi ini peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan sesuai harapan. Untuk 

itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Masturin, M.Ag. selaku Dekan Fakustas Dakwah  Dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Riza Zahriyal falah, M.Pd.I. selaku Ketua Program 

Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Kudus yang 

telah  memberikan banyak masukan kepada peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, Lc. M.S.I selaku dosen 

pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak 

memberikan waktunya, ilmunya dan arahannya kepada 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah membekali berbagai ilmu 

pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Produser Lentera Ilahi I News Tv Semarang, beserta produser 

I News Tv dan host Lentera Ilahi yang telah memberikan ijin 

dan membantu dalam penyusunan skripsi. 
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8. Bapak dan ibu serta keluarga yang selama ini memberi 

dukungan (moril dan materil) dan segala yang terbaik 

untukku, serta memberikan semangat belajar hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

9. Seluruh sahabat dan teman – teman yang telah menemani, 

memberikan perhatian dan semangat kepada peneliti selama 

penyusunan skripsi ini. 

10. Segenap teman-teman sekelasku KPI A angkatan 2016 yang 

telah menemani dan membantuku dari awal perkuliahan 

sampai saat ini. 

11. Segenap sahabatku anak kos Puspita terutama Irma, Silvia, 

Hanik, dan Meli yang selalu mengibur dan menemani 

mengerjakan tugas akhir ini. 

12. Segenap sahabat KKN dan magang di I News Tv Semarang 

yang pernah memberikan cerita singkat dihidupku selama 2 

bulan. 

13. Dan semua pihak yang belum tercantum dan tidak mampu 

disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan 

berbagai bentuk dukungan kepada peneliti. 

Pada akhirnya, peneliti menyadari dengan sepenuh hati 

bahwa penyusunan skirpsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, 

kritik dan saran selalu peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi siapa saja yang berkesempatan 

membacanya. 

 

Kudus, 26 Desember 2019 

Peneliti, 

 

 

 

Aulia Rizki Arfiani 

NIM. 1640210008 

 


