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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 Segala puji hanyalah milik Allah SWT yang maha sempurna, sungguh 

semua kebaikan, kemampuan, dan berbagai karunia lainnya yang tak terhingga 

yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

KOORDINATOR LIPUTAN TERHADAP KINERJA PELIPUTAN REPORTER 

RIAU TELEVISI (RTV) PEKANBARU”, selanjutnya shalawat serta salam 

kepada junjungan alam nabi besar Muhammmad SAW, karena berkat usaha dan 

jerih payah beliaulah yang membela umat manusia hingga bisa menimba ilmu 

pengetahuan hingga titik yang tak terujung selagi manusia belum merasa puas 

dengan ilmu yang dimilikinya. 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsis ini adalah untuk 

memenuhi tugas serta untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis 

banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu 

pada kesempatan ini sudah selayaknya peneliti ingin menuangkan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

2. Dr. Nurdin Halim, M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3. Ibu Dra Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

4. Bapak Yantos, S.IP.M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

5. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., MA selaku pembimbing I dalam bimbingan skripsi, 

serta Penasehat Akademik dari semester satu hingga akhir yang telah 

membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyelesaian kuliah. 

6. Ibu Listiawati Susanti, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta staff dan 

para pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

8. Ayah (Masran) dan Ibu (Elfianis) tercinta, sebagai sosok yang telah 

mendoakanku, meridhoiku, memberiku motivasi dalam segala hal serta 

memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas 

dengan apapun. 

9. Seseorang yang spesial (Rian Refnaldi), terima kasih atas doa dan semangat 

serta motivasi yang diberikan. 

10. Sahabat-sahabatku Annisa Sri Rahayu, dan Hilda Arsita, terima kasih atas 

motivasi dan waktu kebersamaannya. 

11. Teman-teman broadcasting A angkatan tahun 2014, terima kasih waktu 

kebersamaannya. 

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi angkatan 2014. 
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