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Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Putri Zumrotus Sholehah NIM 1640310012 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 tidak 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. 
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MOTTO 

 

َها ِ َيۡعُهُر َنَسَِٰجَد  إِنَّ ِ  ٱّللَّ ِ َنۡو َءاَنَو ب  ٱٓأۡلِخرِ  ٱۡۡلَۡومِ وَ  ٱّللَّ
قَاَم 

َ
ةَ َوأ لَوَٰ ةَ َوَءاََت  ٱلصَّ َكوَٰ ه َولَۡم ََيَۡش إَِّلَّ  ٱلزَّ َ َفَعََسٰٓ  ٱّللَّ

ن يَُكوىُواْ ِنَو 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
  ١٨ ٱلُۡهۡهَتِديوَ أ
 

Artinya: ”Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang 

yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 

yang mendapat petunjuk”.  (QS. At-Taubah, 9: 18)
1
  

  

                                                           
1 Alquran, QS At-Taubah ayat 18,  Al-Qur’an Al-Karim Ayat Pojok 

Menara dan Terjemahan Jus 1-15, (Kudus: Menara Kudus), 190. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah hirobbil alamin, Puji syukur senantiaa 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat, 

petunjuk dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu 

syafaatnya kelak di hari akhir. Atas kehendak Allah SWT, 

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini guna memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S-1. Dengnan ini 

saya persembahkan skripsi ini kepada: 

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih, Bapak Juki dan 

Ibunda Sri wahyuni sebagai tanda hormat dan terima ksih 

atas limpahan do’a dan kasih sayang yang diberikan selama 

ini. 

2. Adikku Juniarto Dwi Syah Putra, terima ksih atas 

semangatnya dan semoga dapat menginspirasi. 

3. Dosen pembimbing, Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I, yang 

sudah bersedia untuk membimbing, menasehati, mengajari 

serta menyemangati penulis. Penulis tidak akan pernah lupa 

atas bimbingan, semangat serta kesabaran yang Bapak beri 

selama ini.  

4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Jurusan 

Manajemen Dakwah, terima kasih atas ilmu yang telah 

diberikan selama ini. 

5. Seluruh dosen yang mengajar di Fakultas dakwah dan 

Komunikasi Islam, IAIN Kudus, terima kasih atas ilmu dan 

didikan yang sangat berarti yang telah diberikan kepada 

penulis. 

6. Teman-teman Manajemen Dakwah (MD) 2016. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah hirobbil alamin, Puji syukur senantiaa 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Penerapan Manajemen dalam Meningkatkan 

Jamaah Sholat Subuh di Masjid Agung Baitunnur Pati”. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari 

akhir. 

Skripsi ini disusun penulis guna memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam, Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam menyelesaikan 

skripsi ini banyak halangan yang datang, akan tetapi atas 

bantuan moril maupun materil yang diberikan dari berbagai 

pihak sehingga hambatan dapat terselesaikan. Maka, dengan 

rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Masturin, M.Ag selaku Dekan Jurusan Dakwah dan 

Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

3. Dr. Mas’udi, S.Fil.I, M.A, selaku Kaprodi Manajemen 

Dakwah (MD) yang telah memberikan motivasi untuk 

menyelesaikan tugas akhir skripsi. 

4. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini.   

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Kepustakaan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus serta karyawan 

perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan layanan 

perpustakaan yang diperlukan guna menyusun skripsi. 

6. Dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
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7. Segenap karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

8. Nur Aris, M.Ag selaku Ketua Takmir Masjid Agung 

Baitunnur Pati yang telah mengizinkan untuk melakukan 

penelitian di MAPB serta dapat berbagi ilmu dengan penulis 

mengenai ilmu manajemen di masjid.  

9. Drs. H. Heru Susanto M.Pd, selaku Ketua Bidang Ri’ayah di 

MABP yang telah berbagi ilmu dengan penulis mengenai 

ilmu manajemen di masjid.  

10. H. Ahmad Rofiq, selaku Ketua Divisi Sarana dan Prasarana 

di MABP yang telah berbagi ilmu dengan penulis mengenai 

ilmu manajemen di masjid.  

11. Rohman Mukarrom serta segenap karyawan yang telah 

membantu dan memberikan informasi dalam pembuatan 

skripsi ini.  

12. Orang tua penulis tercinta dan tersayang Bapak Juki dan Ibu 

Sri Wahyuni yang tidak pernah memberi dukungan moril 

dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Adikku tercinta Juniarto yang memberikan semangat kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Said Al-Khudry dan Putri Mayang Sari, S. Farm yang selalu 

membantu dan menemani penulis dalam melakukan 

penelitian di Masjid Agung Baitunnur Pati. 

15. Nucky N. Kusuma, S.Sos, Fitri Nur Faizah, S.Sos, Tesya 

Ayu Ardilla, serta Nunung Eka Sari yang selalu memberikan 

motivasi, semangat dan dorongan untuk menyelesaikan 

skripsi ini.  

16. Nur Fitriana, Nila Faizul Muna, serta Izarotin yang selalu 

memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

17. Squard Gembar-Gembor (Siti Rike, Soimah, Rina Nose) 

yang telah memberi semangat yang luar biasa kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan skrispi ini. 

18. Teman-teman Manajemen Dakwah 2016 yang sudah 

memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

19. Teman-teman dari jurusan BKI, KPI, dan PMI angkatan 

2016 dari fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang selalu memberi 
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semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi 

ini.  

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

yang telah banyak membantu penulis hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas 

semua amal kebaikan yang telah mereka berikan kepada 

peneliti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan untuk hasil 

yang didapat. Semoga bermanfaat dan mendapati Ridho-

Nya, Aamiin Yarabbal Aalamiin. 

 

 

 

 Kudus, 24 Agustus 2020 

 Penulis 
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