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MOTTO 

 

                     

                 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang 

fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 

karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 

menyesali perbuatanmu itu”. 

(QS. Al-Hujurat: 6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kementrian Agama RI, Yasmina Al-Qur’an dan Terjemahan, 

(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 516. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji Syukur Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati 

atas semua nikmat yang selalu terpanjat kepada-Mu, dan lantunan 

sholawat rasa syukur yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada 

Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk :  

1. Persembahan tertinggi kepada Allah SWT karena dengan 

karunianya dan kasih sayang-Nya hamba saya bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

2. Nabi Muhammad saw sebagai panutan dalam menjalani hidup  

3. Ibunda tersayang Ibu Masyumi yang sudah menyayangi saya, 

yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raga untuk 

merawat, mendidik, mendukung, mengarahkan saya, serta 

yang selalu mendoakan saya dengan tulus dan ikhlas disetiap 

sujudnya.  

4. Ayahanda tersayang Bapak Kaharto yang telah mengorbankan 

segala apa yang beliau punya untuk bisa membahagiakan saya 

serta mendidik saya menjadi anak yang senantiasa bertaqwa 

kepada Allah Swt.  

5. Teruntuk kakak-kakakku Sri Wahyuni, Edi Susilo, Adi 

Wibowo terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya 

yang selalu mendukung saya.  

6. Ahmad Shofi Muyiddin, M.S.I selaku dosen pembimbing 

yang selalu membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktu 

serta fikiran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.  

7. Teruntuk sahabat saya Dedi Setiawan yang selalu memberi 

support, semangat, serta membantu saya dalam mengerjakan 

skripsi. 

8. Teruntuk keponakanku Clara Wahyu Cahyani dan Naenti Esa 

Amelda yang menemani dan membantu saya dalam 

mengerjakan skripsi. 

9. Sahabat-sahabat dekatku yang selalu memberikan warna 

dalam hidup dan setia menemani saya di kala suka maupun 

duka.  



vii 

 

10. Keluarga besar KPI angkatan 2017 yang selalu menemani dan 

membantu segala urusan perkuliahan.  

11. Seluruh Civitas Akademik IAIN Kudus.  

12. Serta pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun 

material semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang 

telah dilakukan.  

Semoga karya ini menjadi pemberi semangat untuk lahirya 

karya-karya yang luar biasa yang di ridhoi Allah SWT nantinya. 

Amin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
tanpa 

tanda 

...َ M/m م Sh/sh ص T/t ت  A/a 

...ِِ  N/n ن Dl/dl ض Ts/ts ث  I/i 

...ُ W/w و Th/th ط J/j ج  U/u 

 H/h Maadd ه Zh/zh ظ Ch/ch ح

 Baa بَا `akhir A`/a ء awal ‘A/’a عَ  Kh/kh خ

 Bii بِيْ  awal A/a ء ’akhir A’/a ع D/d د

 Buu بُوْ  Y/y ي G/g غ Dz/dz ذ

 F/f Tasydiid Yaa` nisbah ف R/r ر

كِيّ فَلَ  abb أَب   Q/q ق Z/z ز  falakiy 

 aalamiy‘ َعالَِميّ  rabb َربّ  K/k ك S/s س

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 الْ 

Vokal 

Rangkap 

 gairii َغْيِريْ  al-qamar اْلقََمرُ  ’al-furuu الفُُرْوعُ  qara’a قََرعَ 

 syai`un َشْيء   al-syams الش ْمسُ  `al-qadlaa القََضاءُ  qara`a قََرءَ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Taa` 

Marbuuthah 

ْيهِ  َجَمالُ  الدِّ  Jamaaluddiin  ُْيهِ  َجَمال الدِّ  Jamaal al-Diin َساَعة saa’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada 

kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat 

nanti. Penyusunan skripsi yang berjudul : “STRATEGI 

KOMUNIKASI WARTAWAN MEDIA ONLINE JURNAL 

PANTURA.ID DALAM MENGHASILKAN BERITA” ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di IAIN Kudus.  

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan arahan dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, 

penulis berterima kasih kepada:  

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

Negeri Kudus yang telah memberikan izin penelitian sehingga 

skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

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

Komunikasi Islam IAIN Kudus, yang memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

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

Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanan.  
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4. Ahmad Shofi Muhyiddin, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Arif Saifuddin selaku Pimpinan Umum Media Online Jurnal 

Pantura.id yang telah meluangkan waktu dan sangat banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Siti Rahayu selaku Admin Media Sosial sekaligus Wartawan 

Jurnal Pantura.id yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

8. Antok Hermanto selaku Editor sekaligus Wartawan Jurnal 

Pantura.id yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Siti Islamiyah selaku Reporter Jurnal Pantura.id yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

serta keluarga besar Media Online Jurnal Pantura.id. 

10. Bapak dan Ibu yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu baik secara moril maupun materil dalam 

penyusunan skripsi ini.  

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

teman-temanku yang terlibat dalam pergulatan pemikiran ini, 

saya ucapkan terima kasih.  

Secara khusus, perkenankan penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih itu dengan sepenuh rasa hormat kepada orang-orang 
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yang penulis sebutkan di lembar “Ucapan Terima kasih”. Namun, 

tidaklah mungkin lembar yang terbatas ini bisa menyebutkan 

semua orang yang telah berjasa. Hanya do‟a yang dapat penulis 

panjatkan, semoga Allah SWT selalu mencurahkan hidayah dan 

karunia- Nya kepada mereka semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.  

 

     

 Kudus, 17 September 2021  

 Penulis, 

 

 

 

Novita Nur Aini 

NIM: 1740210112 


