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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nuril 

Lisdhayanti (1640210036) 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 meminta sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 22 Juli 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

Nuril Lisdhayanti 

NIM. 1640210036 
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MOTTO 

 
 

                      

  

 

Artinya: “dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 

sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 

menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi 

gunung.” 

(QS. Al-Israa’:37)1 

  

                                                             
1Kemenag “Surat Al-Isra’ Arab, Latin & Terjemahan Bahasa Indonesia”, 

2020, https://litequran.net/al-isra’  

https://litequran.net/al-isra
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PERSEMBAHAN 
 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas semua 

rahmat, hidayah, inayah-Nya yang berlimpah. Sholawat serta salam 

yang selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, 

semoga kelak mendapat syafa’atnya. Puji syukur Alhamdulillah 

dengan segala bentuk suka duka yang telah dilalui dalam 

penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat terselesaikan. Dengan segala 

kerendahan dan ketulusan hati, karya tulis skripsi ini ku 

persembahkan kepada: 

1. Persembahan yang pertama kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan RidhoNya yang kuharapkan untuk menyertai setiap 

langkahku dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulisno dan Ibu Subaidah 

yang senantiasa menyebut namaku dalam setiap do’anya, 

terimakasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan 

perhatiannya, serta dukungan dan pengorbanan beliau yang 

sangat besar.  

3. Adikku Maulydha Dwi Rahayu yang saya sayangi, terimakasih 

kamu adalah salah satu alasan kembalinya senyum ini dan 

bangkit meski menghadapi begitu banyak kesulitan. 

4. Semua keluarga besarku yang sangat aku sayangi yang selalu 

memberiku semangat. 

5. Bapak Sanusi M.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi. 

6. Buat kalian sahabat-sahabatku, Anisa Nurul A, Hanif 

Maghfiroh, Nida Khairunnisa, Umi Latifah terimakasih atas 

canda tawa yang telah membuatku tersenyum bahagia, selalu 

ada dikala susah maupun senang, serta semangat yang selalu 

diberikan. 

7. Teman-teman kelas KPI-B 2016 yang saya sayangi, 

terimakasih untuk kisah kasih yang telah kita lalui bersama 

selama kuliah. 

8. Teman-teman KKN angktan 2016 di Semarang, terimakasih 

atas cerita indahnya yang tak terlupakan. Kuhargai perjuangan 

dan loyalitas tanpa batas kalian. Kalian pernah menjadi bagian 

sejarah dalam pengabdian yang semoga menuai berkah bagi 

kita dan masyarakat.  
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9. Pihak Management serta grup band Letto yang telah 

memberikan izin serta kemudahan dan kesempatan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Dan tak lupa untuk pembaca yang budiman. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah 

SAW yang menjadikan cahaya bagi seluruh alam. 

Skripsi yang berjudul “PESAN DAKWAH DALAM 

LAGU BUNGA DI MALAM ITU DAN SEBELUM CAHAYA 

(ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE)” ini 

telah disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Penyiaran Islam.   

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah berkenan memberikan kontribusi pikiran, 

bimbingan, arahan, dukungan dan saran-saran sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan. 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, yang telah membuat kebijakan-

kebijakan yang mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini. 

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

dan Komunikasi Islam. 

3. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I., selaku ketua program studi 

Komunikasi Penyiaran Islam yang telah memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Sanusi, M.Pd.I selaku dosen pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan waktu, tenaga, arahan dan 

ilmunya kepada penulis selama penyusunan skripsi. 

5. Para dosen atau staff pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus, yang telah membekali berbagai pengetahuan, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 
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6. Bapak dan ibu tercinta yang telah mengasuh dan 

membimbing serta memberikan arahan dan dorongan 

kepada penulis, baik moral maupun spiritual dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kawan-kawanku semuanya yang selalu memberikan 

semangat yang luar biasa dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu 

persatu yang telah membantu terselesainya penyusunan 

skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan 

semoga kebaikan dari semua pihak yang telah 

memberikan bantuan mendapatkan balasan dari Allah 

SWT.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih banyak kekurangan yang disebabkan kelalaian, keterbatasan 

waktu, tenaga, fikiran dan kemampuan dalam penyusunan skripsi 

ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak 

kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis dari hati kecil semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

 

Kudus, 22  Juli  2020 

Penulis  

  

  

Nuril Lisdhayanti 

NIM. 1640210036 

 

 

  


