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MOTTO 

 
ُك فِم عوَون ن ا ُك ن ُك نۚ ن َو ُأ وٰل ِم َو ُك نَوعِم ن ا ندَو ِم ن َو َو َوعوَو َو ع وِم ا ن ِم ع وَو َو أ ُك ن َو  ن اَو ِم ِإ َو

ن  َو دعوَو ن  ن ُأ َّم ٌة ولَونُك ن ِم نُك  ﴾١٠٤﴿ن َو

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104)1 

 
 

 

  

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an- Al-Karim dan Terjemah 

Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 63. 
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PERSEMBAHAN 

 

Hasil karya yang sederhana ini penulis persembahkan 

kepada orang–orang yang selalu mendukung serta setiap saat 

selalu ada di hati: 

1. Alm. Ibuk terkasi Ibu Kuriyah, semoga ibu selalu bahagia 

dialam sana. Tak lupa Bapak  tercinta Bpk. Masrukan yang 

selalu menjadi sosok orangtua yang terbaik dari yang terbaik 

bagiku, membimbingku dari kecil hingga sekarang dan selalu 

memberi kasih sayang, menjadi bapak dan sekaligus ibu 

untukku, selalu mendengarkan ceritaku, mendoakanku setiap 

waktu, serta memberikan motivasi hidup agar aku tak pernah 

putus asa dalam menggapai impian.  

2. Saudaraku-saudaraku, kakak ku Edi, dan Mbak ku Mbak Una 

dan Mbak yut yang selalu menjadi tempatku berkeluh kesah 

dan membagi kesusahan dan kebahagiaan, yang selama ini 

selalu memberikan senyum keceriaan dalam hari-hariku. 

3. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku, yang 

selalu memberikan motivasi disaat aku ingin menyerah, yang 

selalu memberikan semangat dan selalu menemani disaat aku 

jauh dari orang tua dan keluarga. 

4. Almamater tercinta IAIN Kudus 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga 

atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan 

kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan 

pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan 

kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam. 

Penulisan skripsi yang berjudul “PESAN DAKWAH DALAM 

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI INEWS TV 

SEMARANG)” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang 

telah dicanangkan oleh IAIN Kudus yang dijadikan 

pertanggungjawaban peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus. 

Selain itu juga sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh 

gelar strata Satu (S.1) di IAIN Kudus. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

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

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus  

3. Dr. H. Ahmad Zaini, Lc, M.S.I., selaku Kaprodi KPI IAIN 

Kudus  

4. Dr. Mubasyaroh,M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I.., selaku asisten dosen 

pembimbing yang telah bersedia memberikan pengarahan dan 

masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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7. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan pascasarjana IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Girindra Whardana selaku eksekutiv Produser di INEWS TV 

Semarang yang telah memberikan bantuan dan bersedia 

menjadi nara sumber bagi penelitian skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibuku terinta yang senantiasa mendoakan anaknya 

di setiap waktu agar mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini 

10. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi disaat aku ingin menyerah. 

11. Semua teman-temanku kelas KPI Angkatan 2015 yang selalu 

berjuang bersama dari awal sampai akhir masa kuliah. 

12. Almamater tercinta IAIN Kudus 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan 

karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin. 

 

 

Kudus, 26 April 2021 

Penulis, 
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