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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulilahirabbil’alamin, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayahnya, kemudian shalawat dan salam tidak 

lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi Muhamad SAW, 

berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang 

tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan pada 

saat ini sampai akhir nantinya. Demikian juga yang penulis rasakan, akhirnya 

dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “INSTAGRAM STORIES SEBAGAI MEDIA SELF DISCLOSURE 

MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU” ini sebagai syarat 

akhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 

dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, 

teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, yaitu Bapak Amir Husin 

Hasibuan dan Ibu Rita br Silaen yang selalu senantiasa setia mencurahkan kasih 

sayang, do’a, dorongan, dan motivasinya. Terimakasih juga kepada kakak dari 

penulis, Yaitu Leny husin S.P dan Anggriyani S.H yang juga selalu mengingatkan 

dan mendukung  penuh perjuangan penulis. Dan kepada adek penulis yang Afrida 

Guna atas doa dan mendukung penuh dalam penulisan ini. Tidak lupa juga penulis 

ucapkan kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat dan 

dorongan sehingga penulis semanggat dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya 

skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh 

hormat ucapan terimakasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. KH Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak-Bapak 

Wakil Rektor. 

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Nurdin, MA. 

3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Bapak Dr. 

Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si dan 

Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Bapak Yantos, S.IP, M.Si yang telah 

memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini. 

5. Bapak Usman S.Sos, M.I.Kom selaku pembimbing skripsi atas segala 

sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kapada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih kepada Ibu Yefni, S.A.g, M.Si selaku Penasihat Akademik 

(PA). 

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan 

bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan. 

8. Seluruh informan penelitian yang telah membantu penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

9. Terimakasih untuk PUREA CLASS yang merupakan teman-teman 

seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, 

kepercayaan diri dan ilmu serta pengalaman yang berharga bagi penulis. 

10. Terimakasih kepada tim kartono yang merupakan teman-teman 

seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan kepercayaan 

diri walaupun sering disalahkan.  

11. Terima kasih kepada teman-teman dari fisip UNRI yang telah membantu 

dalam peminjaman buku tentang penelitian ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan dalam skripsi ini. 
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Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan 

dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari 

Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. 

 

 

 

Pekanbaru, 01 Mei 2019 

Penulis, 
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