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KATA PENGANTAR 

 
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan untuk 

Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. 

 Skripsi ini dengan judul : “Persepsi Orang Tua Terhadap 

Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok 

Kecamatan Kuok” ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama 

proses penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu pula 

penulis menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih setinggi-tingginya 

kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Misrol  dan Ibunda Erwanis 

serta kedua saudari kandung saya yang telah memberikan dukungan, semangat, 

serta kasih sayangnya kepada penulis agar bisa menjadi sosok yang berguna. 

Seterusnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, 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 A. Halim 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 selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6. Bapak Usman,S.Sos, 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. Bapak Yantos, SP, M.Si 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. Kodarni, S.St, M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA), yang 

telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan 

selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan 

bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis. 

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

dan mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktik. 

10. Seluruh Staff dan Pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh 

administrasi selama perkuliahan berlangsung. 

11. Teman-teman Broadcasting angkatan 2014 yang telah memberi dukungan 

kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung dan sampai pada 

proses pengerjaan skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada kakak tercinta Ela dan adik tersayang Ulul yang 

senantiasa memberikan semangat dan motivasi selama kuliah. 

13. Terimakasih kepada orang kesayangan Hanafi yang selalu memberikan 

arahan, waktu dan membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi. 
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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,  Agustus 2018 

               Penulis 

 

              Yullaini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


