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HALAMAN MOTTO 

 

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 

dengan baik”. 

(HR. Thabrani) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi 

kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. 

(Al-Baqarah: 216) 

 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan 

akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. 

Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi 

memberatkan atas sesame manusia”. 

(HR.Muslim) 

 

“Good things come in good time, Inshaallah”. 

(Hasna Hanifah) 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karuniaNya. Sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan tepat waktu. 

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan 

keluarganya 

Kupersembahkan Skripsi ini kepada 

Ibuku tercinta Robbi Sriawan, Ayahku Mochammad Djoned, Keluarga Besar H.M. 

Shodiq dan H. Afandi lewat doa restu beliaulah anakmu ini dapat belajar mencari 

ilmu dengan baik, diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan dilapangkan dari 

awal sampai akhir dalam segala urusan selama menempuh pendidikan. Kakak ku 

tercinta Mariatul Qibtiyah, Adik-adik ku Yusuf Faisal, Mochammad Ansori dan 

Ibrahim Husein yang telah memberi semangat, doa, dan kegembiraan. 

Dosen Pembimbing Skripsiku 

Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si dan Bapak Urip Mulyadi, M.I.Kom terimakasih 

atas bantuan, bimbingan, arahan dalam pembuatan skripsi maupun dalam 

perkuliahan. 

Pimpinan, Dosen dan seluruh staf civitas akademika prodi Ilmu Komunikasi FBIK 

Terimaksih untuk semua ilmu dan pengalaman dan bantuan yang telah diberikan 

selama peneliti menuntut ilmu di prodi ilmu komunikasi hingga selesai. 

Dan Sahabat-sahabatku tersayang 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Assalamualikum Wr. Wb 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi ini sudah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan 

motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Hartono, S.S, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Unissula yang telah memberikan dan mempermudah segala 

perizinan untuk melakukan penelitian skripsi. 

3. Bapak Mubarok, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi 

Unissula yang dengan berbaik hati memberikan segala perizinan dan 

bimbingannya. 

4. Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si dan Bapak Urip Mulyadi, S.Ikom, 

M.I.Kom, selaku dosen pembimbing penulis dengan sabarnya membimbing 

dan memberikan ilmu dalam proses penyusunan skripsi ini. 



5. Ibu Made Dwi Adjani S.Sos, M.I.kom selaku dosen penguji skripsi yang tekal 

memberi masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini menjadi karya yang 

lebih baik. 

6. Seluruh dosen, staf tata usaha dan staf perpustakaan Program Studi Ilmu 

Komunikasi, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, motivasi dan 

melancarkan proses administrasi dan data selama masa perkuliaan. 

7. Kakak ku Mariatul Qibtiyah dan adik-adikku Yusuf Faisal, Mochammad 

Anshori dan Ibrahim Husein, yang telah memberi semangat, doa dan 

kegembiraan selama ini dalam sehari-hari yang penulis jalani. 

8. Teman-teman yang sudah seperti sahabat saudara di fakultas : Fitri Reti, 

Munfarida Bella, Dara Gusta, Laksmita Nawang, Fasminar Annisa, Fatma 

Thalib, Silvia Nevane, Annisa Iko, Bayu Ady, Kevin Satria, Arvan Dwi, yang 

tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, ilmu dan pengalaman baru 

selama ini. 

9. Seluruh teman-teman angkatan tahun 2013 baik yang sudah lulus maupun 

yang masih menetap untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas 

pertemanan yang luar biasa dan tak terlupakan ini. 

10. Sahabat-sahabat diluar kampus : Bapak Edi Soewarmoerjoko, S.H, Ibu 

Endang Winarsih, S.Sos, Bapak Suparyadi, Fatharani Rozanah, Dian Arifah, 

Dian Ratnasari, Febila Iscahyani, Riana Intan, Dita Rustia, Nadira Asma, Ilma 

Devi, Intan Greycia, Erika dwi, Arief Rachman, Totok Saputra, Murti Adi, M. 

Isnaini Rifki, Adi Setyawan, Marissa Krestianti, Chantika Dhienna, Agha 



Yuninda, Yusuf Dzul Ikram, yang sudah memberikan waktu luangnya hanya 

untuk menenangkan penulis dan memberikan semangat serta tawa canda. 

11. Kakak – kakak senior angkatan 2010, 2011, 2012 karena sudah mau membagi 

pengalamannya. 

12. Adik adik kelas angkatan 2014, 2015, 2015 dan 2017 karena sudah membantu 

mengurangi kejenuhan saat kuliah dan penulisan skripsi ini. 

13. Pihak – pihak yang ikut membantu kelancarandalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kerjasamanya. 

Akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan Terima Kasih atas segalanya dan 

mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu komunikasi 

dalam bidang komunikasi massa khususnya program siaran radio. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 Semarang,    September 2017 

Penulis, 

 

 

 

Hasna Hanifah 

 


