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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nila 

Nurul Hasanah NIM 1640210021 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk 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 kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 20 Mei 2020 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

Nila Nurul Hasanah 

NIM : 1640210021 
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MOTTO 

 

َُُاْدعُ   ُ إِلَٰىَُسبِيِلَُربَِّكُبِاْلِحْكَمِةَُواْلَمْىِعظَِةُاْلَحَسنَِةَُُۖوَجاِدْله ْمُبِالَّتِيُِهَيُأَْحَسن   

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik.”
1
 (Q.S. An Nahl:125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Alquran, An- Nahl ayat 125, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan, 

(Jakarta: Departemen Agama RI), 421. 
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PERSEMBAHAN 

 

Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 

tak lupa dihaturkan kepada Rasulullah SAW sebagai junjungan 

kita umat Islam. Dan tak lupa semua doa serta dukungan dari 

orang-orang di sekitar saya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

tugas akhir kuliah ini. Skripsi ini di persembahkan untuk: 

1. Orang tua penulis Bapak Solihan dan Ibu Mutmainnah yang 

telah membimbing, mengajarkan, mengarahkan dengan 

ketulusan dan kelapangan hati serta memberikan  banyak doa 

dan dukungan baik berupa finansial maupun moral. 

2. Kedua kakak penulis Hilyatus Solihah, S.Pd.  dan  Labibul 

Asrof  yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

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 “Respon Masyarakat Sedan-

Rembang terhadap Siaran Keagamaan di Radio Yespeace 

FM” 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 Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. 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. Drs. H. Abd. Wahib Syakour, M.Pd.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. Pendiri radio Yespeace FM bapak Muhtar Nur Halim, SH, 

MSI., beserta humas Yespeace FM bapak Musthofa dan 

Announcer radio Yespeace FM yang telah memberikan ijin 

dan membantu dalam penyusunan skripsi. 



x 

 

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 teman-teman seperjuangan Bidikmisi IAIN Kudus 

angkatan 2016 yang telah mendukung serta menemani  dari 

awal perkuliahan hingga saat  ini. 

13. Segenap sahabat KKN dan magang di Simpang Lima TV 

Jateng yang pernah memberikan cerita singkat dihidupku 

selama 2 bulan. 

14. 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, 20 Mei 2020 

Peneliti, 

 

 

 

Nila Nurul Hasanah 

NIM. 1640210021 

 

 

12. Segenap sahabat  Muhammad Nailul Labib, Muti’ah, Meria 

Fajar, Putri Nur Hidayah, Rif’ah, Nuril Fitriyani,dan 

Wafiyatun Ni’mah terima kasih yang sudah menjadi rumah 

kedua di kota Kudus ini. Banyak canda tawa, senang, susah, 

payah, yang kita lakukan bersama selama perkuliahan.  


