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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin, dengan segala keridhaan hati penulis 

bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, 

pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan  serta limpahan kasih dan 

sayang-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, 

sholawat serta salam teruntuk sang idola yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah 

berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat 

manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi 

kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa SDN 002 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang 

Kabupaten Pelalawan”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 

memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi (S.I.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis.Terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, Ayahanda 

Abu Nawas dan Ibunda Lasmi yang telah membesarkan, menjaga, mendidik serta 

selalu mendo’akan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  
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Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan dengan 

penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M,Ag. dan seluruh Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Nurdin, MA dan seluruh Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan 

bapak Yantos, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., MA dan Ibu Dewi Sukartik, M.Sc selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, 

bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari 

awal hingga akhir. 

5. Bapak Edison, M.I.Kom  selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang 

telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi ini. 

7. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis 

8. Kepada Bapak H. Yasri Budu,S.pd Kepala Sekolah SDN 002 Desa Kiyap 

Jaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

9. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada teman-

temanseperjuanganJurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 
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Penulis sangat menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mendo’akan semoga Allah SWT 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Pekanbaru, 18 September 2018 

 Penulis,  

 

 

 Ana Uswatun Hasanah 

 11343200927 

 


