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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Moh 
Habibur Razzaq NIM 1640210077 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, 29 September 2020 
Yang Menyatakan, 
 
 
 
 
Moh Habibur Rozzaq 
NIM : 1640210077 
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MOTTO 
 
 
 

                           

                    

 
Artinya : 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.  

(Q.S Al-Hujurat : 13)1 

                                                             
1 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Terjemah Per-Kata (Bandung: 

Syaamil International, 2007), 517. 
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PERSEMBAHAN 
 
 

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur saya haturkan kepada 
Allah SWT atas rahmat-Mu serta karunia-Mu yang telah memberikan 
kekuatan, kemudahan, dan kelancaran, sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi buah hasil fikir yang sederhana ini 
saya persembahkan spesial untuk : 
1. Ibuku Sasmiyati, sebagai ungkapan rasa sayang dan rasa 

terimakasih yang selalu mengiringi langkahku melalui do'a dan 
dorongan untuk terus maju. 

2. Bapakku Suwarto, sebagai ungkapan rasa sayang dan rasa 
terimakasih atas semua pengorbanan untuk membesarkan dan 
mencerdaskanku, dan skripsi ini adalah bentuk hasil kerja kerasmu. 

3. Adikku Tsania Misbahun Naila yang senantiasa memberikan do’a 
dan semangat kepadaku. 

Semoga segala keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan 
kebaikan selalu menyelimuti bersama kalian. Semoga kita senantiasa 
dalam rahmat, hidayah, serta lindungan-Nya. Amiin yaa Rabbal 
‘Alamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
 
 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

 
1. Konsonan 
No. Arab Latin  No. Arab Latin 
 {t ط tidak dilambangkan  16 ا 1

 {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  21 خ 7

 L ل D  22 د 8

 M م z\  23 ذ 9

 N ن R  24 ر 10

 W و Z  25 ز 11

 H ه S  26 س 12

 ’ ء Sy  27 ش 13

 Y ي s}  28 ص 14

     {d ض 15
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2. Vokal Pendek  3. Vokal Panjang 
... َ .  =  a بكَت Kataba  ...ا َ = a> َقَال qa>la 

... ِ.  =  i َلئس su’ila  ِاْي   = i> َليق qi>la 

... ُ.  =  u بذْهي yaz\habu  ُاْو   = u> ُلقُوي yaqu>lu 

 

4. Diftong  Catatan: 

Kata sandang [al-] pada bacaan 
syamsiyyah atau qamariyyah ditulis 
[al-] secara konsisten supaya selaras 

dengan teks Arabnya. 

اَي  =  ai فكَي Kaifa  

اَو  =  au َلوح h}aula  
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KATA PENGANTAR 
 

الرمحن الرحــيمبــسم اهللا   
 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik, 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 syafa’atnya dan dengan sholawat serta salam yang 
tiada penat kami latunkan agar dapat membawa keberkahan dalam 
setiap langkah kami, khususnya skrispi ini. Amiin. Dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, penulis mengambil judul “Strategi 
Komunikasi Dakwah MWC NU Juwana dalam Menyebarkan Islam 
Moderat di Kecamatan Juwana”. 

Rasa kebahagiaan yang sangat besar sekali karena telah mampu 
menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa sehingga 
penulis yakin bahwa, tiada hari tanpa do’a, kerja dan usaha. Dalam 
kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada 
beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 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. Dr. H. Zaini Lc., M.S.I. Selaku Kaprodi Komunikasi Dan Penyiaran 
Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Dosen pembimbing Ibu Primi Rohimi S.Sos., M.S.I, yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan 
bimbingan, motivasi, saran yang terbaik serta dukungan semangat 
dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus, terutama Dosen 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang telah membekali 
berbagai macam pengetahuan sehingga penulis mampu menyusun 
skripsi ini sampai selesai. 
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6. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan do'a dan semangat 
untuk terus berjuang dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya 
impian. 

7. Teman-teman KPI-C16 (Broadcaster-C16) yang selalu bersama 
dalam menemani suka dan duka mulai awal masuk sampai lulus. 

8. Teman-teman HMPS KPI IAIN Kudus dan keluarga besar KPI IAIN 
Kudus yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi 
kehidupanku. 

9. Teman-teman Kontrakan Home Mantu Elek-Elekan yang selalu 
membantu dan selalu bersama-sama dalam mengerjakan tugas. 

10. Keluarga besar Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Juwana yang 
telah mendoakan serta memberikan motivasi untuk melangkah dan 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Keluarga besar PAC IPNU IPPNU Juwana dan seluruh Banom NU 
Juwana yang senantiasa membantu menemani, mendoakan, dan 
memberikan semangat. 

12. Serta semua pihak yang membantu walaupun tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. 

 

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 rahmat-
Nya, serta karunia-Nya untuk semua dan memberikan balasan yang 
sebaik-baiknya, Amiin yaa robbal ‘alamiin. 

 
 
 
 

Kudus, 29 September 2020 
 
 
 
 
Moh Habibur Rozzaq 
NIM : 1640210077 

 
 
 
 


