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Assalamu ’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdullilah tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur atas 

nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahuwa Ta’ala., sehingga 

dengan berbagai revisi disetiap babnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Minat Menulis Di Media Online Pada Mahasiswa Jurnalistik 

Angkatan 2014 UIN Suska Riau”.  

 Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam., yang telah menjadi tauladan bagi 

umat manusia. Penulis pun sadar tanpa dukungan dari lingkungan sekitar yang 

memberikan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, sulit kiranya 

menyelesaikan skripsi ini. Karenanya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak 

dan terkhusus kedua orang tua tercinta yang telah melimpahkan segala kasih 

sayangnya yang tiada akhir, pengorbanannya yang tiada pamrih, nasihat dan 

doanya yang tiada henti untuk memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Dan juga saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:  

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau dan 

pembantu rektor I, II, III beserta seluruh Civitas Akademik. 

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

Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si selaku 

Wakil Dekan II, dan Dr, Azni, S.Ag, M,Ag selaku Wakil Dekan III. 

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

Yantos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi. 

4. Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

bersedia menjadi Pembimbing dan membimbing saya dari semester 1 

hingga sekarang. Artis, S.Ag, M.I.Kom, selaku pembimbing I dan Dr. 
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Kodarni, S.ST, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan masukan, saran,  bimbingan dan arahan  serta motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir. 

5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu selama penulis menyelesaikan studi di UIN Suska Riau. 

6. Citivitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang sudah banyak 

membantu dan memudahkan dalam urusan pembuatan surat, SK penguji 

dan Pembimbing serta pengambilan data untuk penelitian. 

7. Ayah Hasiholan Gultom dan Mama Rosida Sitompul. Terimakasih atas 

semua yang telah diberikan untukku, doa yang tiada henti, kasih sayang, 

motivasi, bimbingan, serta segala pengorbanan dan hiburan yang diberikan 

untuk penulis yang tiada pernah bisa dinilai dari segi apapun.  

8. Kelima adikku tersayang, Ari Mustofa Gultom, Indra Utama Gultom, 

Akhorina Gultom, Khoirul Gultom, Abdi Arjuna Gultom serta seluruh 

keluarga besarku. Terimakasih telah berkali kali mengingatkan saya untuk 

segera menyelesaikan skripsi dan tidak lelah lelahnya memberikan 

dukungan. Kalian adalah saudara yang saya cintai, salam sukses dan mari 

sama-sama membahagiakan kedua orang tua yang kita sayangi. 

9. Partner seperjuangan Jumadil Awal,SP, yang senantiasa mensupport, 

mengibur, serta membantu mencari jalan keluar di setiap masalah. I Wish 

You Luck. Sukses buat kita.        

10. Teman-teman, adik adik serta senior di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi  yang telah berbagi pengalaman-pengalaman berharga, 

terkhusus teman-teman konsentrasi Jurnalistik angkatan 2014 yang sudah 

bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, semoga kita sukses selalu. 

Aamiin. 

11. Saudara di perantauan, Melia Warni, S.Sos.I, Ferdy One Effendy Hsb, 

S.I.Kom, Linda Rizky, S.I.Kom, Sella Dwi Yulindra, S.I.Kom, Sridevi 

Maharani, S.I.Kom, Wahyu Ningsih, S.Sos ,Winda Meilita, S.E , 

Elmahdalena, S.Pd, Syahrul Rahmansyah, S.Pd. Terimakasih untuk semua 
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saran, masukan, dan menjadi solusi di setiap permasalahan yang saya 

alami. Kalian luar biasa.   

12. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala 

dukungan dan bantuan saya ucapkan banyak terimakasih. 

Dengan segala kerendahan hati, beribu terimakasih dan maaf saya 

sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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