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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ais Zuli 
Fitriana, NIM. 1640210035 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 ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 
 
 

Kudus, 8 September 2020 
Yang menyatakan, 
 
 
 
 
Ais Zuli Fitriana 
NIM.1640210035 
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MOTTO 

 
 

                 

Artinya : 
“ dan serulah (manusia) agar (beriman) kepada Tuhanmu, dan 

janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.” 
(Qs. Al-Qashash : 87)1 

 
 
 
 

  

                                                             
1Asy-Syifa, Alquran dan Terjemah, ( Semarang: Raja Publishing, 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran, 2011), 396. 
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PERSEMBAHAN 
 
 

Seraya memohon Ridha Allah SWT dan Syafa’at Rasulullah 
Saw, dengan tulus dan ikhlas, kupersembahkan skripsi ini kepada: 
1. Alhamdulillahi Robbil Alamin, terima kasih terbesar kepada Allah 

SWT, yang telah berperan dalam menggerakkan akal dan hati, 
memberikan nikmat segala hal, kesehatan, kesabaran dalam 
berproses dan kekuatan pantang menyerah kepadaku. 

2. Yang terkasih Rasullullah Muhammad SAW, semoga sholawat 
serta salam tercurahkan kepada beliau yang ditunggu-tunggu 
syafaat diyaumul akhir, yang telah mengajarkan bagaimana 
menjadi manusia kecintaan Allah, yang telah menjadi suri tauladan, 
inspirator dan motivatorku dalam menjalani langkah kehidupan. 
Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa’ala Alihi wa Ash-
habihi Ajma’in. 

3. Kedua malaikatku, orang tua tersayang Bapak Janeng dan Ibu 
Samilah yang telah mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya, 
yang mengenalkan dan tak lelah mengingatkanku untuk terus 
mendekat kepada Sang Pencipta, membimbing dengan kasih 
sayang dan penuh kesabaran, terima kasih yang tiada tara atas 
semua kerja keras dan do’a yang selalu ibu dan bapak panjatkan. 
Kalian adalah semangatku. 

4. Calon Mertua Ayah Suhardjo dan Ibu Sumanah yang aku sayangi 
dan menjadi alasanku untuk terus berjuang,  terimakasih atas do’a 
yang selalu kalian panjatkan. Semoga rahmat Allah selalu tercurah 
untuk kalian. 

5. Muhammad Ulil Abshor, calon imamku yang senantiasa memberi 
semangat, selalu mengarahkan yang terbaik, do’a dan nasehat. 
Semoga kita bisa berproses secara maksimal dalam mewujudkan 
impian yang terbungkus dalam ibadah yang suci dunia akhirat. 
Aamiin... 

6. Seluruh keluarga besarku dari bapak dan ibu yang selalu 
memberikan do’a kepadaku sehingga sampai pada proses akhir 
skripsi ini. 

7. Kepada Bapak Sanusi, M.Pd selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini 
dalam proses dan waktu yang tepat. 

8. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi 
Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus, terima kasih atas semua 
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ilmu yang diberikan, sehingga penulis menyadari betapa mahal dan 
berharganya sebuah ilmu. 

9. Bapak Ibu dosen yang selama perkuliahan memberikan ilmu 
dengan ikhlas dan sabar, semoga Allah selalu membalas kebaikan 
kalian dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. 

10. Sahabat-sahabatku Rina, Beb Sherin, Nadia Burbur, Zulfa, Luluk, 
Buk Rizma, Buk Niken, Mbok (Nida), PW (Putri), Isnot (Isna) 
yang selalu ada untuk menghiburku dengan tingkah kalian lucu, 
yang selalu memberikan semangat dalam berproses. Dan kita saling 
memberi support, do’a dan bantuan. 

11. Sahabat-sahabatku umik (Alim), Kak Nani, Nova, Husnul, Desi, 
Isna dan Risha yang menjadi cermin bagiku untuk selalu kuat dan 
semangat dalam menambah pengetahuan. 

12. Teruntuk Teman-teman KPI-A16 yang memberikan pulasan warna-
warni di hidupku, bersama kalian aku mengerti kekompakan dan 
kebahagiaan bersama. 

13. Teman-teman PPL KKN-IK dan Outlet Geprek Kudus yang selalu 
bisa membuatku tersenyum dengan tingkah apa adanya kalian. 

14. Pembaca yang budiman, semoga skripsi ini bermanfaat dalam 
menambah wawasan. Aamiin... 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1
dilambangkan 

 |T ط 16

 |z ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ s| 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق h\ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م z| 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‘ ء Sy 28 ش 13

 Y ي s| 29 ص 14

    |d ض 15
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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi berjudul "IMPLEMENTASI 
STRATEGI DAKWAH MELALUI MEDIA SOSIAL YOUTUBE 
DI YAYASAN MASJID MENARA MAKAM SUNAN KUDUS ( 
STUDI KASUS CHANNEL MENARA KUDUS) ”. Shalawat serta 
salam juga senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang barakahnya dapat melancarkan proses penyelesaian skripsi.skripsi 
ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Penulis menyadari 
bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 
menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, atas kesempatan yang telah diberikan kepada 
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah 
memberikan support penulis dalam penyusunan skripsi. 

3. Dr. H. Ahmad Zaini, Lc. M.S.I, selaku Kaprodi Komunikasi 
Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah 
memberikan penulis kemudahan dalam penyusunan skripsi. 

4. Sanusi, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing yang di tengah 
kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran 
untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 
Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan izin dan layanan 
perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam 
Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 
penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Deny Nur Hakim, yang telah memberikan izin dan 
kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Yayasan Masjid 
Menara Makam Sunan Kudus (Studi Kasus Channel Menara 
Kudus). 
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8. Bapak dan ibu tercinta yang telah mengasuh dan membimbing serta 
memberikan arahan dan dorongan kepada penulis, baik moral 
maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kritik, saran, 
dan bantuannya untuk selalu memberikan yang terbaik. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi 
tercapainya suatu kesempurnaan di masa mendatang. Namun demikian, 
sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini juga diharapkan 
ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 

Kudus, 8 September 2020 
Penulis,  
 
 
 
Ais Zuli Fitriana  
NIM. 1640210035 

 
 
 
 
 
 
 


