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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr. Wb  

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada 

kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi 

seluruh umat. 

Skripsi dengan judul “Kompetensi Wartawan Dalam Penulisan Berita 

Pada Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru”, merupakan 

karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana Strata satu (S1) Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih banyak kekurangan. dari awal hingga selesai banyak terdapat 

hambatan dan rintangan yang dihadapi. Tetapi Alhamdulillah dapat penulis lalui 

berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang berarti buat penulis. Karenanya 

penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

atas segala bantuan, dorongan, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini 

selesai, terutama kepada, Bahagian teristimewa dalam hidupku, ayahanda dan 

ibunda tercinta (Arifin dan Yeny Efentri), Abg tersayang (Rahmat Deni, 

Muhammad Yasril), kakak tersayang (Indah Permata Sari) dan Adek Tersayang 

(Rahmi Cahmimi dan Nadira Melani) yang selalu memberi semangat untuk selalu 

rajin kuliah serta selalu mendo’akan yang terbaik. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin.MA , selaku rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta  

2. Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA, Dr.H.Kusnadi,M.Pd, Drs.H. 

Promadi, MA, Ph, D, Selaku Wakil Rektor I,II,III yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
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3. Bapak Dr. Nurdin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan 

IlmuKomunikasi Unuversitas Islam Negeri Suska Riau. 

4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni M.Ag 

selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibuk Dra, Atjih Sukaesih, M,Si, selaku Ketua Jurusan Komunikasi beserta 

Bapak Yantos, S.Ip, M.Si selaku sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6.  Ibu Vera Sardila S.Pd, M,Pd selaku penasehat akademik (PA) yang selalu 

memberi nasehat kepada penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  Riau. 

7. Bapak Dr.Nurdin MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs 

Sudirman M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 

begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga 

skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. 

8. Bapak / Ibu, staff maupun karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Suska Riau. 

9. Seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau serta perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 

telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga 

penulis menyelesaikan penelitian ini. 

10. Kepada seluruh keluarga besar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Pekanbaru yang telah membantu dalam penelitian ini. 

11. Untuk Sahabat Terbaik dan seperjuangan ku Lia Maulita Sari, Sefrita 

Zaher, Rindy Wijaya, Ridhatul Hayati, Rahmadeni Saputra dan Hidayat 

yang sudah bersedia mendengarkan, berbagi cerita, meluangkan waktu dan 

memberi motivasi untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. 

12. Teman teman seperjuangan ku, Romi, Panji, Ismail, maman, adek, dayat, 

liana, nurul.rindy,ita, ipeh. Dea, endah, fifi, Irma, maini, novani, ridha, 

riska, syaulin, yuliyani, rani, novi, bella dan banyak lagi yang tidak dapat 
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penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan 

nya selama ini dikelas kebanggaan bersama jurnalistik B. 

13. Buat keluarga kecil diKos hijau (Lia, Nurul, Asma,Wanda,Agus,Ijun dan 

Ijul) makasih karena selama ini sudah bersedia menjadi tempat bersandar 

dan cerita setiap ada masalah selalu memberi masukan- masukan yang 

positif,dan selalu memberikan semangat, terima kasih anak kos bapak 

Thamrin. 

14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah 

membalasnya dengan pahala yang setimpal. 

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada 

semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis,maupun 

masyarakat luas pada umumnya. 

 

Pekanbaru,    Agustus 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

NANDA FADILLA SARI 

NIM : 11443201366 

 

 

 

 


