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MOTTO 

 

 

 

If you keep on believing, the dream that you wish will come true. 

– Lily James ost. Cinderella – 

 

 

 

Jangan salahkan waktu jika kelak ia mengkhianatimu. Setiap detik yang kau ulur akan 

mencekikmu di sisa umur. 

– Sam Haidy – 

 

 

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan 

membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit 

– Imam Ali bin Abi Thalib – 

 

 

  



PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Kupersembahkan karyaku ini untuk Ibuku tersayang yang telah memberikan segalanya 

untukku dari dukungan moral hingga materi yang tak terhitung banyaknya. Semoga 

perjuangan anakmu dapat membahagiakanmu Ibu. 

 

Terimakasihku untuk kakak dan adikku yang telah memberikan warna dalam perjalananku 

membuat skripsi ini. 

  



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur yang tanpa henti penulis ucapkan atas kehadirat Allah 

SWT atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga skripsi dengan judul Strategi 

Produksi Program Berita Islami Masa Kini untuk Mempertahankan Eksistensi Program dapat 

diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kendala, 

namun dengan adanya bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak akhirnya 

kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Hartono S.S, M.Pd selaku dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

2. Ibu Dian Marhaeni S.Sos, M.Si dan Bapak Mubarok S.Sos, M.Si selaku pembimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

3. Mbak Rinto, Mas Itsna, Kak Fika, Kak Fara, Kak Tita, Mba Indri, Kak Yori, Sanni 

dan seluruh tim produksi program Berita Islami Masa Kini yang telah bersedia 

memberikan informasi dan bantuan-bantuan lain selama penulis melakukakn 

penelitian di TRANS TV 

4. Orang tua tercinta. Spesial untuk ibuku Sri Hastuti yang sangat mendukung penulis 

dalam menyelesaikan kripsi ini 

5. Kakakku Safarina Dyah Kusumaningtyas dan adikku Endah Ratna Pratiwi yang selalu 

mengerti ketika penulis sedang mengerjakan skripsi. Keponakanku Nehan Tanaya 

Guinandra yang selalu menjadi penghibur ketika penulis sedang suntuk dalam 

mengerjakan skripsi ini 

6. Teman seperjuangan thirteen squad yang senantiasa saling mendukung 

7. Keluarga besar KSB Es-A yang selalu menjadi rumah kedua bagi penulis 



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari 

segi isi maupun kepenulisannya. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi 

kesempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Semarang,    Maret 2018 

Penulis  

 


