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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Fitria 

Ardiana NIM 1640210011 menyatakan bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam betuk da untuk keperluan 

apapun, dan  

2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis 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 ini. 

 

Kudus, 08 September 2021 

Hormat saya 

 

 

 

 

 

Fitria Ardiana 

NIM: 1640210011 
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MOTTO 

 نُِكمِّ َمقَاٍم َمقَاٌل َونُِكمِّ َمقَاٍل َمقَامٌ 

“Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan setiap kata ada 

tempatnya yang tepat”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Edi AH Iyubeni, Assalamu’alaikum Saudara-Saudaraku, (Yogyakarta: 

Diva Pres, 2020), 51. 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur penulis panjatkan kehadrat Allah SWT yang 

telah memeberi begitu banyak nikmat-Nya. Sholawat serta salam 

tak lupa dihaturkan kepada makhluk yang paling mulia, tauladan 

yang baik bagi semua umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan tak lupa dukungan dari 

orang-orang di sekitar saya berupa moril atau material, sehingga 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini 

saya persembahkan untuk:  

1. Orang tua penulis Bapak Kadis (alm) dan ibu Ma’rufah. 

Terimakasih untuk segala doa dan perjuangan yang diberikan 

dengan tulus dan ikhlas. 

2. Kepada kakak dan adik penulis mas Alfian Hussain dan adik 

M. Irsyam Nauval 

3. Kepada keluarga besar Bani Busyro. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

     Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan kasih, sayang, dan kemudahan hingga akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Seni Rebana 

Modern sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Grup Rebana Al-

Asyiq di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Annasuchiyyah 

Ngetuk Ngembalreho Bae Kudus). Sholawat dan salam kami 

haturkan kepada suri taudalan ummat Islam yakni baginda Nabi 

Muhammad SAW. 

     Skripsi ini peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam proses penyusunan 

skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan semangat 

serta saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti 

sampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan 

kebijakan-kebijakan terbaik hingga skripsi ini selsai. 

2. Dr. Masurin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus.  

3. Dr. H. Ahmad Zain, L.C., M.S.I., selaku Ketua Program 

Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIN Kudus. 

4. Dr. Mas’udi, S.Fil. I., M. A., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah sabar, meluangka banyak waktu, tenaga 

dan fikiran untuk mengarahkan selesainya skripsi ini. 

5. Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus, khususnya para dosen 

yang sudah berbagi ilmu untuk penulis. 

6. Anisa Listiana, M.Ag., Selaku Kepala Perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah 

memberikan fasilitas dan pelayanan perpustakaan terbaik 

yang secara tidak langsung mendukung proses selesainya 

skripsi ini. 

7. Terimakasih kepada keluarga ndalem serta seluruh jajaran 

kepengurusan Pondok Pesantren Annasuchiyyah yang 

sudah memeberikan izin kepada saya khususnya grup 
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rebana Al-Asyiq untuk melakukan penelitian ini, sehigga 

saya mampu menyelesaikan skripsi ini 

8. Bapak dan ibu serta kakak dan adik tercinta  Bani 

Benjamin yang selama ini memberian dukungan belajar 

sehingga terselesainya skripsi ini. 

9. Teman-teman kelas KPI-A 2016, yang menemani saya 

belajar da sudah mau berteman dengan saya selama di 

kampus IAIN Kudus 

10. Teman-teman KKN IMTV Semarang yang telah 

menemani dan turut mendukung segala yang saya 

kerjakan. Begitu banyak kenangan yang berkesan. 

11. Teman-teman Mantu Yai (Shoimah, nyi Aripeh, Donceng, 

dan mbk Via) terimakasih sudah menjadi teman 

menampung curhat berbagai banyak rasa. 

12. Teman-teman Pondok Pesantren Annasuchiyyah menjadi 

tempat rehat ketika sedang pusing-pusingnya menerjaan 

skripsi. 

Akhirnya penulis hanya dapat memberikan balasan dengan 

doa, semoga Allah SWT memberikan pahala atas kebaikan 

mereka. Penulis harap semoga skripsi ini bisa memberikan 

manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, utuk menjadi sumber 

literasi da lain sebagainya, khususnya untuk dakwah Islam. 

 

Kudus, 08 September 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Fitria Ardiana 

NIM. 1640210011 

 

 

 

 

 

 

 

 


