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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Rifayatul
Rofi’ah NIM 1640210075 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
skripsi ini.
1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah di

terbitkan dan untuk keperluan apapun; dan
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 ke mudian hari
ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 27 April 2020

Rifayatul Rofi’ah
1640210075
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MOTTO

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)

Kita tidak akan berhenti menjelajah

Dan akhir dari semua penjelajahan kita

Akan sampai pada tempat dimana kita memulai

Dan mengetahui tempat itu pertama kali.

Chorus from the rock.

Dalam: Selected  Poems. 1961.
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PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya Rabbi... ku persembahkan rasa syukur yang sangat
mendalam kepada-Mu atas semua karunia-Mu, terima kasih atas rahmat,
nikmat dan anugerah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan,
kelancaran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi buah
fikir sederhana ini spesial saya persembahkan untuk :

1. Ibuku Sulastri yang tercinta, sebagai ungkapan rasa sayangku yang
senantiasa mengiringi langkahku dengan doa-doa terindahnya yang
tak kenal waktu selalu di panjatkan dan segala pengorbanannya serta
kasihnya yang tak terbatas.

2. Bapakku Damin yang tercinta, sebagai ungkapan rasa terima kasihku
yang sudah membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang untuk
segala pengorbanan dalam membesarkanku dan mencerdaskanku, dan
skripsi ini sejatinya adalah prestasimu.

3. Untuk kakak saya Rina Wati dan adik saya Riris Nur Fatun Kasanah
dan Ridha Maybilla Harani Fajar yang senantiasa memberikan
semangat kepadaku.

4. Untuk  Muchamad Choerol Mustajib S.PD.
5. Untuk sahabatku Latifatul Mun’imah, Ida Yulianda dan Kharotul

Izza.
6. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Jurusan

Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kudus.
7. Keluarga besar KPI IAIN Kudus angkatan 2016 terkhususu KPI C 16.
8. Keluarga besar LPM Paradigma IAIN Kudus.
9. Keluarga besar PonPes Daruss Sa’adah Hadipolo.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
No. Arab Latin No. Arab Latin

1 ا  tidak dilambangkan 16 ط  t}

2 ب  b 17 ظ  z}

3 ت  t 18 ع  ‘

4 ث  s\ 19 غ  g

5 ج  j 20 ف  f

6 ح  h} 21 ق  q

7 خ  kh 21 ك  k

8 د  d 22 ل  l

9 ذ  z\ 23 م  m

10 ر  r 24 ن  n

11 ز  z 25 و  w

12 س  s 26 ه  h

13 ش  sy 27 ء  ’

14 ص  s} 28 ي  y

15 ض  d}

2.Vokal Pendek 3.Vokal Panjang

  ..َ..=  a َكتَبَ  kataba ..َ.ا  = a> قَالَ  qa>la

 ..ِ.. =  i ُسِئلَ  su’ila <i =ِايْ  ِقْیلَ  qi>la

 ..ُ.. =  u َیْذَھبُ  yaz\habu اُوْ  = u> یَقُْولُ  yaqu>lu



4.Diftong Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan
syamsiyyah atau qamariyyah

ditulis [al-] secara konsisten supaya
selaras dengan teks Arabnya.

اَيْ  =  ai َكْیفَ  kaifa

اَوْ  =  au َحْولَ  h}aula



x

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahi rabbil’alamin Segala puji bagi Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta segala
kekuatan fisik dan moral bagi penulis sehingga pada kesempatan ini
peneliti mampu menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam penulis
haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita
selalu mendapat syafaatnya dan dengan shalawat yang tiada penat kami
latunkan agar dapat membawa keberkahan dalam setiap langkah kami,
khususnya skrispi ini. Amin. Dalam ranagka memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Strata 1  Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kudus, penulis mengambil judul “Strategi Program Siaran Bertema
Islam di ADiTV Yogyakarta”
Rasa kebahagiaan yang sangat besar sekali karena telah mampu
menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa sehingga penulis
yakin bahwa, tiada hari tanpa kerja, do’a dan usaha.
Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada
beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, secara
moril maupun materil telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang
tidak terkira pada peneliti sepanjang melakukan penelitian di lapangan
dan selama bimbingan.

Selanjutnya atas segenap dukungan, motivasi serta
bimbingannya, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih
sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri Kudus yang telah merestui skripsi ini.

2. Dr. Masturin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.

3. Dosen pembimbing Ibu Primi Rohimi S.SOS M.SI, yang telah
meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan
bimbingan, arahan serta motivasi semangat dalam penyusunan
skripsi ini.

4. Seluruh Crew ADiTV Yogyakarta yang telah membantu dan
mengizinkan melakukan penelitian ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus,
terutama Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah
membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu
menyusun skripsi ini sampai selesai.
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6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, yang selalu
memberikan motivasi serta berjuang dengan luar biasa demi
terwujudnya pendidikan anak-anaknya.

7. Sahabat HMPS KPI, yang menjadi salah satu tempat saya
berkembang.

8. Sahabat KPI semua angkatan, yang selalu menemani dalam suka
maupun duka.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
telah memberikan dukungan moril maupun materil.

Selain ucapan terima kasih, peneliti menyadari bahwa penyusunan
skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca atau
mahasiswa lainnya. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya, serta
nikmat-Nya untuk semua dan memberikan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Wassalamu’alakum wa rahmatullahi wabarokatuh

Kudus 27 April 2020

Rifayatul Rofi’ah
1640210075
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