
 iii 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan 

dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, sholawat berangkai kan 

salam tidak lupa juga dikirimkan kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad 

SAW, yang telah membawa perubahan besar bagi hidup berkehidupan seluruh 

mahkluk hidup di bumi ini. Mulai dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti saat sekarang ini.  

 Untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) diperlukan suatu karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, peneliti membuat skripsi 

dengan judul “PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) 

PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN LITERASI MEDIA KEPADA 

MAHASISWA DI PEKANBARU”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk 

memenuhi syarat dalam mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar 

sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.  

 Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 

karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis 

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide 

dan sumber pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Demi tercapainya 

kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

 Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun 

materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Terutama dari kedua 

orang tua penulis, Hadi Purnomo (Bapak) dan Suryati (Ibu) yang senantiasa 

mencurahkan harta, tenaga dan senantiasa mendo’akan agar anaknya kelak 

menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama ini. Selain itu, 

sebagai satu-satunya saudara kandung penulis, yakni Dika Sari Purwaty, SE 

(Mbak), yang tak lelah memberikan semangat, demi selesainya karya ilmiah ini. 

Tidak ketinggalan, penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih, kepada pihak-
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pihak yang sudah terlibat dalam pengerjaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis 

dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Kepada bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, yang sudah 

menjadikan UIN Suska Riau sebagai kampus madani, yang islami. Dan 

juga kepada Wakil Rektor I,II dan III, yang senantiasa bahu membahu 

untuk menciptakan UIN Suska Riau yang lebih baik.  

2. Kepada bapak Prof. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

(UIN Suska) Riau, yang telah membawa perubahan yang signifikan bagi 

fakultas hingga menjadi seperti saat sekarang ini. Dan juga kepada Wakil 

Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang turut berperan 

memajukan FDK. 

3. Kepada bapak Rafdeadi, S.Sos.I, MA selaku ketua jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), yang senantiasa 

memberi kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini, serta kepada 

Sekretaris Jurusan, bapak Artis, M.I.Kom, yang tak henti-hentinya 

memberikan semangat kepada mahasiswa/i. 

4. Kapada bapak Musfialdy, M.Si selaku dosen pembimbing I yang tak 

pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan serta senyuman 

penyemangatnya kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai. 

5. Kepada bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang tidak 

berhenti sabar memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan 

sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis 

selama dibangku kuliah serta karyawan/ti tata usaha Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN 

Suska) Riau, yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar 

di kampus. 

7. Ketua, sekretaris dan bendahara serta seluruh anggota Aliansi Jurnalis 

Indpenden (AJI) Pekanbaru, yang telah bersedia memberi kemudahan 

dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada Nisrina Julya, seseorang yang turut berpikir dalam 

kelancaran pengerjaan karya ilmiah ini.  
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9. Terima kasih kepada rekan-rekan senasib dan seperjuangan, mahasiswa/i 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, terkhusus untuk kelas Komunikasi G dan 

Jurnalistik B serta seluruh mahasiswa/i angkatan 2014 lainnya. 

10. Terima kasih untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan 

Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, 

bantuan pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan 

menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, 

Amiin Yarobbal Alamin. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

 

Pekanbaru,   April 2018 

Penulis, 
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