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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Minan Nur Rohman NIM 1440220002 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 perah 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, 31 Oktober 2019 

Yang menyatakan  

    

  

 

 

 

 

 

 

Minan Nur Rohman 

NIM : 1440220002 
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MOTTO 

 

“Jika Kita Bersungguh-Sungguh Pasti Akan 

Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan” 

 

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى َا اْْلَْعَماُل ِِبلنِّيماِت َوِإَّنم  ِإَّنم
“Sesungguhnya Setiap Amal Tergantung Pada Niatnya, 

Dan Sesungguhnya Setiap Orang Hanya Memperoleh 

Apa Yang Dia Niatkan Itu”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Muttafaq „alaih ; al-Bukhari, no.1 ; Muslim, no. 1907 
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PERSEMBAHAN 

  

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sunardi dan Ibu Siti 

Muslimah S.Pd. I. Orang tua terhebat yang Tuhan 

takdirkan untuk melahirkan dan membesarkan saya. 

Terimakasih untuk setiap restu, do‟a dan kasih sayang 

yang tercurah untuk saya.  

2. Kakakku tercinta; iswatun Hasanah beserta 

keluarganya. Terimakasih atas senyum, tawa dan canda 

yang kalian lukisan dalam hidup adek, begitu indah nan 

cantik untuk mewarnai hari-hari adek. 

3. Keluarga KPI ELK yang tersolid dan terkeren, tanpa 

kalian mungkin kuliahku tak akan pernah seindah dan 

seberkesan ini. Slogan yang selalu kita ucapkan dan aku 

Amin-kan “KPI ELK Wisuda Bareng..!!!”  

4. Sahabat-sahabatku, yang mungkin jika aku tuliskan tak 

akan cukup hanya selembar kertas ini. Kalian adalah 

semangatku. 

5. Terakhir saya ucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung dan mendo‟akan 

saya.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta inayah- 

Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Antara 

Kyai dan Santri dalam Membentuk Kepribadian Santri 

di Pondok Pesantren Al-Ma’ruf  Pasinggahan Gabus 

Pati” dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu  Komunikasi 

dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, selain berkat 

hasil pemikiran serta kemauan penulis untuk menumpahkan 

segala waktu serta pikiran yang dimiliki. Namun, terdapat 

juga berbagai unsur pendukung serta unsur penyusun 

lainnya. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus 

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus 

3. Dr. Mubasyaroh, M. Ag dan Hasan Bastomi, M.Pd.I 

selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu 

dan berbagi pemikiran sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

5. Semua dosen dan staf pegawai IAIN Kudus yang telah 

memberikan ilmu-ilmunya serta dengan sabar melayani 

segala urusan peneliti dalam mengatasi masalah 

administrasi selama penulis belajar.  

6. Bapak kyai Abdurrohman Adam selaku pengasuh pondok 

beserta ustadz-ustadz dan pengurusnya, seluruh santri dan 

masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Ma‟ruf yang 

telah membantu dalam usaha menyelesaikan penelitian 

dan penulisan skripsi ini.  
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7. Bapak Sunardi dan Ibu Siti Muslimah S.Pd. I yang selalu 

memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan do‟a 

yang tiada henti untuk penulis. 

8. Segenap keluarga, saudara, teman-teman dan semua 

pihak yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis hanya dapat berdo‟a pada Allah SWT, 

semoga amal baik dari segenap pihak tersebut, diterima dan 

dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini 

jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat 

penulis harapkan agar lebih baik lagi kedepannya. Demikian, 

semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Aamiin. 

       

Kudus, 31 Oktober 2019 

Penulis, 
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