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MOTTO 
 

نـُْوا ِ�لصَّْربِ وَ  َيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اْسَتِعيـْ ِربِْينَ �ٰٓ َ َمَع الصّٰ }١٥٣{ الصَّٰلوِة ۗ ِانَّ ا�ّٰ  
“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat 
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar.”  
(QS. Al Baqarah: 153)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                             
1 Kementrian Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahan, (Kudus: 

Menara Kudus, 2006), 23 
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PERSEMBAHAN 
 

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah, saya persembahkan 
skripsi ini untuk: 

1. Bapak Ngono dan Ibu Darwati tercinta, terimakasih telah 
berjasa sampai tak terhingga, atas semua peluh dan do’a, 
harapan serta kepercayaan. Terima kasih telah menjadi guru 
pertama dalam mengenalkanku pada dunia dan agama. 

2. Nenek ku tercinta Nenek Sukemi dan saudara saudaraku 
tercinta: Suhartono, Alviana Khoirun Nisa, Qoidatun Nafi’ah, 
dan Sulismiati. Terima kasih untuk setiap canda dan tawa, 
terima kasih telah menguatkan kerapuhan, memulihkan duka 
dan juga kecewa, dan menjadi tempat menumpahkan air mata.  

3. Kepada dosen pembimbing Bapak Drs. H. Masdi, M.Ag. yang 
telah membimbing Nafi’ah dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Sahabat sahabatku tercinta: Ririt Al-Husna, Nafis Zuhrotul 
Ummah, Putri Laili Marati Sani, dan masih banyak lagi yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah 
memberi kekuatan dan keyakinan serta telah mendukung saya 
untuk melewati fase ini. 

5. Teman-teman tercinta KPI –A17 yang sudah sama-sama nuntut 
ilmu dalam suka maupun duka dibangku perkuliahan. 

6. Teman teman yang bertanya “kapan selesai”. 
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
8. Dan semua pihak yang sudah bersangkutan dalam proses 

penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya segala puji syukur hanya 
tercurahkan pada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 
hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah 
kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat 
bermanfaat.  

Iringan sholawat serta salam semoga senantiasa 
dilimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang 
menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, 
sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana 
Strata 1 (S1) pada Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi 
dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan 
judul “Analisis Semiotik Makna Sabar dan Ikhlas dalam Film 
Air Mata Surga Karya Hestu Saputra”  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 
mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak 
sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu 
penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. H Mundakir. M.Ag selaku rektor Institut Agama 

Islam Negri Kudus 
2. Bapak Dr. Masturin. M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam Negri Kudus. 
3. Bapak H. Ahmad Zaini, Lc. M.S.I selaku Ketua Program Studi 

Komunikasi Penyiaran islam Institut Agama Islam Negri 
Kudus. Dan juga dosen Pembimbing yang memberikan waktu , 
tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan 
penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Penyiaran islam Institut Agama Islam Negri 
Kudus. 

5. Bapak Ngono dan ibu Darwati beserta keluarga yang telah 
memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di 
Institut Agama Islam Negri Kudus. 



x 

6. Teman-teman KPI seangkatan 2017 terutama KPI-A yang 
sudah menjadi teman bertukar pikiran, yang sudah 
memberikan dukungan dan sudah mendo’akan. 

7. Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu pesatu yang 
sudah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.  
Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun 
penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
dan pembaca dibidang komunikasi penyiaran islam untuk 
menghasilkan karya-karya selanjutnya yang lebih baik. Amin ya 
Rabbal ‘Alamin 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
 

Kudus, 24 Agustus 2021 
Penulis 
 
 
 
Usharti Nafi’ah 
NIM.1740210005 
 

 
  


