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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ahmad 

Syaiful Bakri NIM 1440210017 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 oleh orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Pati, 8 November 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Ahmad Syaiful Bakri 

NIM : 1440210017 
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MOTTO 

 

 

 

                          

                         

      

 

“Serulah (semua manusia) kepada jalannya Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan 

yang lebih baik”.[  

Q.S. An-Nahl, ayat 125 ]. 
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PERSEMBAHAN 

 

Terucap syukur kehadirat Illahi Rabbi yang senantiasa 

memberikan rahmat. segenap dukungan dan untaian do‟a yang tiada 

hentinya terucap dari orang-orang terkasih melukiskan sebuah 

harapan untuk masa depan. Dengan segala daya dan upaya yang 

telah tercurah, akhirnya sebuah karya tercipta sebagai langkah 

menggapai angan dan cita. Dengan segenap cinta kasih dan rasa 

syukur karya ini saya persembahkan : 

 Teruntuk cahaya hidupku Ibu, yang tak lelah memberikan 

doa dan semangatnya dalam keadaan sesulit apapun, 

menjadi tempat mencurahkan keluh kesah, menjadi tempat 

bersandar terkokoh dalam setiap keadaan. 

 Teruntuk pahlawan hidupku, Bapakku tercinta yang tak 

pernah perduli dengan peluhnya hanya untuk mewujudkan 

impian anaknya. Adhiku tersayang yang selalu 

menemaniku setiap waktu tanpa mengeluh sedikitpun. 

 untuk segenap keluarga besarku, yang selalu memberikan 

memberikan harapan dan dukungannya dalam hidupku. 

 Untuk teman-temanku yang telah membantu dalam 

menyelesaikan karya kecilku ini, teman-teman jurusan 

dakwah dan komunikasi prodi KPI yang menjadi saksi 

perjalananku melangkah demi masa depan, khususnya 

teman seperjuangku, serta teman-teman KKN posko 68 

yang memberikan warna dan membuatku mengerti artinya 

kebersamaan. 

 Terkhusus untuk teman berjuangku, yang senantiasa 

memberikan semangat dan mau merelakan waktunya hanya 

untuk membantuku.  menjadi tempat berbagi keluh dan 

kesah, serta susah senangku. 

 

Tiada kata yang dapat terucap, hanya sebuah karya kecil 

yang kupersembahkan sebagai tanda terimaksih. Segala dukungan 

yang telah kalian berikan tak ada bandingannya dengan apapun, 

terimakasih atas semua yang telah kaliah curahkan kepadaku  demi 

mewujudkan salah satu mimpiku ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf, alam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan 

tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf lain: 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba  b be ب

 ta t te ت

 sa ś es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha  h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha  kh  ka dan ha خ

  dal  d de د

 dzal  z zet ذ

  ra  r er ر

 zai  z zet ز

  sin  s es س

 syin  sy  es dan ye ش

 shad  sh es dan ha ص

 dhad  dh  de dan ha ض

 tha  th  te dan ha ط

 zhaa  zh  zet dan hà ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 ghain  gh  ge dan ha غ

  fa  f  ef ف

  qaf  q  ki ق

  kaf  k  ka ك

  lam  l el ل

  min  m em م

  nun  n en ن

  waw w  we و

  ha  h  ha ه

  hamzah  „ apostrof ء

  ya  y  ye ي
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul 

“Dakwah Islamiyah Melalui Acara Zona Qosidah di Radio Pas FM 

101 Pati” ini disusun dari Program Sarjana S-1 IAIN Kudus. Dalam 

menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan dan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini 

dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 
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telah merestui penulisan skripsi ini. 
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tentang penulisan skripsi ini. 
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untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap pengurus dan pegawai radio PAS FM yang secara 

sukarela bersedia memberikan kesempatan penulis mengadakan 

penelitian pada radio PAS FM Pati. 

7. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung membantu 

baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini dan 
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
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