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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, yang 

bertandatangan di bawah ini saya Dewi Novita Sari NIM 

1640210028 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruh merupakan karya saya sndiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernh ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.  

 

Kudus, 13 Agustus 2019 

Yang Menyatakan 
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MOTTO 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mitsu, Al-Wafi: Syarah 

Hadits Arba’in Imam Nawawi (Jakarta: Dar Ibnu Katsir), 375. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu Ya Allah, 

sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagimu wahai 

Nabiyullah. Dengan perjuangan dan kerja keras 

kupersembahkan skripsi ini kepada: 

1. Ayahanda Tarwadi dan Ibunda Masruni tercinta, 

terimakasih atas doa-doanya, samudera kasih sayangnya 

yang selalu di berikan untuk buah hatinya, yang selalu 

membimbingku menjadi anak dan wanita muslimah yang 

baik, dan menuntunku untuk selalu belajar dan bersabar. 

Setiap kemudahan yang terjadi merupakan salah satu doa 

ibunda dan ayahanda yang terkabul. Terimakasih atas 

segalanya, setiap nasihat  kusimpan dan kulakukan dalam 

hidup ini. Ibunda ayahanda aku sangat mencintaimu. 

2. Tak lupa buat adikku Ahmad Syak Roni tersayang dan 

tercinta, yang tak pernah bosan untuk mendo’akan dan 

menguatkanku untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. 

3. Teruntuk sahabat-sahabatku, Armita Margahayu, Dwi 

Kartika Kusuma Wardani, Suryati, Cindi Fatmawati, dan 

Shoma Nor Firda Inayah terima kasih telah mendengarkan 

curhat, keluh kesah dan maaf atas kesalahan yang pernah 

melukai perasaan kalian. Terima kasih telah memberikan 

support dan dukungan kalian dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

4. Tema-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya kelas 

KPI-A16 yang selama ini selalu bersama-sama dalam suka 

maupun duka dalam berjuang menuntut ilmu. 

Terima kasih untuk semua pihak yang selama ini telah 

memberikan sumbangan baik berupa tenaga maupun pikiran 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, jasa kalian 

sungguh besar dan sangat berarti bagi penulis, semoga semua 

bantuan kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah 

SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi, shalawat serta salam semoga 

selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW  yang 

selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. 

Skripsi penulis yang berjudul “Peran Remaja Masjid 

Jogokariyan Dalam Meningkatkan Kegiatan Dakwah” disusun 

untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam keberhasilan penyusunan 

skripsi ini tidak bisa 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 Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 

yang telah memberikan penulis kemudahan dalam 

penyusunan skripsi.  

3. Rochanah, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia bersabar, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, S.Ag.,M.Ag selaku kepala perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam 

yang telah membantu mempermudah segala urusan. 

7. Segenap takmir masjid Jogokariyan beserta jajarannya dan 

pengurus organisasi remaja masjid yang telah mengizinkan 

saya untuk mengenal lebih dalam kegiatan-kegiatan yang 
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ada di Masjid Jogokariyan dan terima kasih telah 

memberikan banyak pengalaman berharga selama 

penelitian. 

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mengasuh dan 

membimbing serta memberikan arahan dan dorongan 

kepada penulis, baik moral maupun spiritual dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua sahabat-sahabatku Armita Margahayu, Dwi Kartika 

Kusuma Wardani, Cindi Fatmawati, Shoma Noor firda 

Inayah dan Suryati yang telah menemani saya selama 4 

tahun, suka dan duka sudah banyak kita lewati Bersama. 

10. Semua teman-temanku KPI-A 2016 yang senasib 

seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikanya yang membangun serta 

kebersamaanya suka dan duka yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

11. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu 

penullis dalam penyusunan skripsi ini. 

Tiada kata dan persembahan yang dapa diberikan  sebagai 

ungkapan terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT 

kebaikan kalian semua dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. 

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 dimasa mendatang. Namun 

demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini 

juga diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya.  Aminnn... 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kudus, 13 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 

 

Dewi Novita Sari 

NIM. 1640210028 

 


