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MOTTO 

 

ُُۡۡلَن ونَُٱوَُُلَۡمال ُٱ ۡنَيا ُٱُۡۡلََيٰوةُِٱزِيَنة  ُٱوَُُدلُّ ُٱُۡلَبٰقَِيٰت  ٰلَِحٰت  ُِعنَدَُرب َِكُُلص  َخۡۡيٌ
َمٗٗلُ

َ
ُأ  ٤٦ثََواٗباُوََخۡۡيٌ

ُ

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh 

adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 

lebih baik untuk menjadi harapan
1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Semarang:CV Toha Putra Semarang), 486. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan 

baik. meminjam pepatah lama “tak ada gading yang tak retak” 

maka sangatlah pantas bila pepatah itu disandingkan dengan karya 

ini. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk 

orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. 

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan 

hati, ku persembahakan karya kecilku ini untuk : 

1. Allah SWT yang telah memberika berjuta rahmatnya pada 

penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. 

2. Kepada Sang Revolusioner Islam dan Sang Inspirator yaitu 

Nabi Muhammad SAW 

3. Teristimewa Ayahanda Ibnu Haris dan Ibunda Markis tercinta, 

tersayang dan sebagai tanda bakti, rasa hormat, rasa terima 

kasih yang tiada terhingga memberikan kasih sayang, segala 

dukungan, dan cinta kasih. Karena Ibu dan Ayah yang selalu 

membuat termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, 

selalu mendoakan dan selalu menasehati menjadi lebih baik. 

4. Tak lupa untuk kakakku tercinta Dyah Ayu Sitoresmi tercinta 

dan tersayang, yang telah  memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis. 

5. Teruntuk Armita Margahayu yang telah menemani, 

mendengarkan curhat dan keluh kesah saya dan juga terima 

kasih banyak telah mensuport saya selama penyelesain skripsi 

ini. 

6. Teruntuk sahabat-sahabatku, Armita Margahayu, Dewi Novita 

Sari, Suryati, Cindi Fatmawati, dan Shoma Nor Firda Inayah 

terima kasih telah mendengarkan curhat, keluh kesah dan maaf 

atas kesalahan yang pernah melukai perasaan kalian. Terima 

kasih telah memberikan support dan dukungan kalian dalam 

penyelesain skirpsi ini. 

7. Teruntuk sahabat dan teman sehidup semati, seperjuangan, 

sependeritaan teman-teman KPI-A 2016 yang telah mengisi 

hari-hari dengan tawa canda kalian. Perkuliahan tidak ada 

rasanya jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, 

tidak ada yang diceritakan pada masa depan dan yang tidak 

akan pernah kulupakan. 
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KATA PENGANTAR 

ُِٱُِمۡسِب  لر ِحيمُِٱُلر ِنَٰمۡحٱُّلل 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sembah sujud serta puji dan syukur pada-

Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan 

bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, 

rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan kekuatan, kesehatan, 

semangat pantang menyerah dan memberkati dengan ilmu 

pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas 

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas 

akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu 

dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah 

membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang 

berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai 

ummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. Amin. Skripsi 

yang berjudul: “Pola Komunikasi HAMAS Masjid Jogokariyan 

Yogyakarta dalam Membantu Membentuk Perilaku 

Keagamaan Anak (Studi Kasus di Masjid Jogokariyan, 

Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)” ini telah disusun 

dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Islam prodi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari 

berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

merestui pembahasan skripsi ini. 

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

3. Rochanah, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyususnan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, S.Ag.,M.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan 

karakter, selalu memberikan keleluasaan kepada penulis yang 

dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan do’anya. 

7. Segenap guru dan ustadz penulis yang telah mentransfer ilmu 

agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

8. Semua sahabat-sahabatku Armita Margahayu, Dewi Novita 

Sari, Cindi Fatmawati, Shoma Noor firda Inayah dan Suryati 

yang telah menemani saya selama 4 tahun, suka dan duka 

sudah banyak kita lewati Bersama. 

9. Semua teman-temanku KPI-A 2016 yang senasib 

seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, bantuan, 

saran, dan kritikanya yang membangun serta kebersamaanya 

suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

10. Untuk guru-guru yang telah mengajar mulai dari TK 

Hidayatul Aulad Kudus, MIN Kudus, MTS N 01 Kudus, dan 

SMA 01 Gebog Kudus. Terimakasih telah diberikan ilmu 

yang bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

11.  Untuk Masjid Jogokariyan Yogyakarta beserta jajaran takmir 

yang telah mengizinkan saya untuk mengenal lebih dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jogokariyan dan terima 

kasih telah memberikan banyak pengalaman berharga selama 

penelitian. 

12. Tak lupa juga kepada narasumberku Deliawan, Rizkibaldi, 

Mas Edo, Mas Haidar, Farhan, salma, Bapak Rizal, Bapak 

Fanni, Bapak Jazir, mbak Mai, dan adik-adik anggota 

HAMAS Masjid jogokariyan yang telah meluangkan banyak 

waktunya untuk membantu penyelesaian skripsi ini. 

13.  Untuk bapak Joko Kadhir yang telah menyediakan saya 

tempat tinggal selama penelitian di Masjid Jogokariyan. 

14. Tak lupa untuk Ustadz Alfin Afifi, Ustadz Wafi dan Ustadz 

Arzaq yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan 

menemani saya menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman-teman KKN IAIN Kudus di TVRI Yogyakarta dan 

Masjid Jogokariyan, Latifah, Ida, Nurul dan juga Dewi. 
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16. Tak lupa untuk Anggit, Agus dan Akmal yang menemani saya 

selama di Yogyakarta. Terima kasih atas segalanya, semoga 

tali persaudaran kita tidak putus hingga akhir hayat. 

17. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat 

konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan 

demi tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya 

sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga karya 

ini bermanfaat bagi siapapun. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 10 Maret  2020 

Penulis, 

 

Dwi Kartika Kusuma Wardani 

NIM : 1640210030 

 

 

 

 

 

 

 


