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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb  

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta 

salam senantiasa penulis junjungkan kepada baginda nabi, Rasul paling mulia, 

Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman 

yang penuh peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. 

Skripsi yang berjudul : “Penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut 

Persepsi Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota Pekanbaru” adalah salah satu 

syarat yang ditulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Uraian kalimat dalam karya ilmiah ini adalah sebuah proses dari keinginan 

yang didasari kerja keras yang tidak terhingga. Terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pula penulis 

menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua 

orang tua tercinta yaitu Ayahanda Syambasri dan Ibunda Nurhayati yang telah 

memberikan dukungan, semangat, serta kasih sayangnya kepada penulis agar bisa 

menjadi sosok anak yang berguna. Seterusnya, penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. DR. KH. Akhmad Mujahidin, M. AG selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Bapak H. Kusnedi, M.pd, dan Bapak 

Drs. H. Promadi, MA., Ph. D  selaku wakil rektor I, II, dan III Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Nurdin MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. 

Azni, M.Ag selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Atjih Sukaesih, M.Si dan Bapak Yantos, S.IP, M.Si, selaku Ketua Jurusan 

dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Artis, S. Ag., M. I. Kom selaku pembimbing I, yang telah memberikan 

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan 

skripsi serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

bermanfaat bagi penulis kedepannya. 

7. Ibu Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan 

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan 

skripsi serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

bermanfaat bagi penulis kedepannya. 

8. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Bapak Drs. H. Suhaimi D, M.Si selaku penguji seminar proposal, yang telah 

memberikan masukan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan 

tugas akhir dan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat 

bagi penulis kedepannya. 

10. Seluruh Dosen se Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan 

mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktik. 

11. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh 

administrasi selama perkuliahan berlangsung. 

12. Pihak manajemen dan Redaksi Riau Pos yang telah mengizinkan penulis 

untuk melakukan magang dan penelitian yang sangat membantu proses 

penelitian.  

13. Kepada Nurlasri dan Delsamri saudara tercinta yang telah rela memberikan 

masukan, dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis 

sehingga punulis bisa sampai pada titik dimana perjuangan panjang akhirnya 

telah tercapai.  



 v 

14. Kepada sahabat penulis Nova Osu, Sri Rahayu, Tista Lona, Edya Wati, Aini, 

Wulan dan Dewi yakni teman seperjuangan yang sudi memberikan semangat 

dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman-teman kelas I dan Jurnalistik B angkatan 2013 yang telah memberi 

dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung dan sampai 

pada proses pengerjaan skripsi ini. 

16. Teman-teman Kost Bapak Baik yaitu Santi (Mbak), Shella (Teman), Nanda 

(Joo), Dewi (Nanyeona) yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

17. Teman-teman KKN Desa Sungai Aur 2016, yang telah memberikan dukungan 

dan semangat kepada penulis selama masa KKN hingga akhirnya 

menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas 

segala kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan selama perkuliahan 

berlangsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa 

yang akan datang. 

Wassalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 

 

 

Pekanbaru,  Juli 2018 
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