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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada saya sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam saya ucapkan kepada 

junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.  

Skripsi dengan judul “Kepuasan Penonton Terhadap Sinetron “Jodoh 

Wasiat Bapak” di ANTV (Study Masyarakat RW 5 Kelurahan Bambukuning 

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)” merupakan hasil karya ilmiah yang 

ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada Jurusan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sesungguhnya skripsi ini telah di susun semaksimal mungkin. Namun, 

saya juga menyadari bahwa skripsi ini mungkin terdapat kesalahan karena ilmu 

dan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, untuk berbagai masukan 

dan saran yang bersifat memabangun, sangat peneliti harapkan demi menjadikan 

skripsi ini lebih baik lagi. Besar harapan peneliti, skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi bagi yang membutuhkan. 

Ucapan terimakasih yang tiada kira, untuk kedua orang tua saya, bapak 

Muzakir dan Ibu Supriati, yang telah mendukung dan berjuang untuk 

menyekolahkan saya dari TK hingga ke jenjang perkuliahan. Skripsi ini, saya 

dedikasikan terkhusus untuk kedua orang tua saya. 

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak 

– pihak yang memberi bantuan dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Besar rasa terimakasih saya sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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2. Drs. H. Suryan A. Jamrah, H. Kusnedi, M.Pd, dan Drs. H. Promadi MA, 

Ph.D selaku wakil rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang 

telah memberikan kemudahan dalam perizinan penelitian dan hal-hal 

penting lainnya 

4. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Tony Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku 

wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

5. Dra. Atjih Sukaesih, M.Si dan Yantos, M.Si selaku ketua jurusan dan 

Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau 

6. Dr. Nurdin, MA dan Dr. Azni, selaku pembimbing I dan II yang selalu 

memberi masukan dan dorongan dalam pengerjaan skripsi ini, meluangkan 

waktu dan ilmunya saat memberi pengarahan selama pembuatan skripsi ini 

hingga selesai. 

7. Artis M.I.Kom, selaku Pembimbing Akademik saya yang sudah 

membimbing dan mendengar keluh kesah saya selama di perkuliahan serta 

dorongan kuat yang beliau berikan dalam pengerjaan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

9. Kepada Pegawai Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Bambukuning, dan 

RW 5 yang telah memberikan izin dan mempermudah segala urusan saya 

selama pengumpulan data 

10. Teman-teman seperjuangan, Broadcasting A, Atika Aqmarina, Putri 

Ramadhani, Ainul Fitri Cheng, Adinata, dan teman lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Teman KKN di Dusun Pusaka, dan teman 

magang di Riau Chanel. Kepala lab dan seluruh crew Suska TV terutama 

Pak Edison yang begitu peduli kepada saya selama menjadi crew di Suska 

TV. Kemudian sepupu saya Annisa Tasyakurna dan Adisa Rahma 

Suryani. Serta sahabat saya Muthia Muslimah Almi, yang sudah saya 
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repotkan dengan segala keperluan saya selama pembuatan skripsi. 

Terimakasih atas semua dorongan, semangat, motivasi, bantuan, canda 

tawa, nasehat, dan segela hal yang telah terjadi. Saya ucapkan terimakasih. 

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesai. Apapun 

kontribusi yang telah diberikan, semoga di balas oleh Allah SWT. Amiin. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi 

pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-

Nya pada kita semua. Amiin ya Rabbal Alamiin. 

 

Pekanbaru, 23 Juli 2018 

Peneliti 

 

 

 

Hidayah Alfitri 

NIM. 11443201101 

 


