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KATA PENGANTAR  

 

 Assalamualaikum wr.wb  

  Tiada untaian kata yang paling indah selain mengucapkan Puji dan 

rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penyusunan proposal 

skirpsi ini dibuat sesuai dengan apa yang dipelajari. 

  Di dalam penyusunan skripsi ini saya mengalami hambatan dan 

kesulitan, namun berkat saran dan bimbingan dari dari pembimbing 

skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sehingga skripsi ini bisa 

selesai. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan 

kesulitan, sehingga dalam penulisan skripsi banyak terdapat kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan 

kritik  yang membangun dari siapapun yang menjadi catatan dan 

perhatian untuk memperbaiki dan mengembangkan agar mendekati 

kesempurnaan. Diharapkan ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri 

dan Program Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

Pada lembaran ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

mendalam dan rasa syukur kepada Allah SWT dan kedua orangtua 

tercinta Ayah dan Bunda yang selalu menjadi motivator dan memberi 

kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalankan 

perkuliahan sampai saat ini dan selalu memberikan  doa dan restu 

kepada penulis. Tanpa motivasi, dukungan moral serta materi dan doa 

restu yang diberikan orangtua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

perkuliahan dan penulisan skripsi. 
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Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.  

1. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, 

M.Ag, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA dan Bapak Drs. H. 

Promadi MA., Ph.D., selaku wakil rektor I dan III UIN Suska Riau. 

2. Kepada Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, 

Bapak Toni Hartono, S.Ag,M.Si selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak 

Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan 3, yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Strata -1 

di UIN Suska Riau Pekanbaru.  

3. Kepada Ibuk Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau 

yang telah berkenan dan mengarahkan skripsi ini. 

4. Kepada Bapak Yantos S.IP, M.Si, selaku Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan saran bagi kelancaran perkuliahan.  

5. Kepada dosen pembimbing I skripsi ini yaitu Musfialdy, S.Sos, M.Si 

yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran 

dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Kepada dosen pembimbing II skripsi ini yaitu Usman, S.Sos, 

M.I.Kom yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan 

pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini.  

7. Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis 

haturkan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Masri 

Ridas dan Ibunda Suryani yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah 

membiayai kuliah penulis, memberikan dukungan, semangat, kasih 

dan sayangnya serta do’a dari ayahanda dan ibunda menjadi 

kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga 

halnya adek penulis M. Ridwan, Rolan Mahendri, Icha Sintia 
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Melani, Roni Aprilianto, Fauzan Ahmad Dani dan Febi Yolanda, 

penulis ucapkan terimakasih yang selalu memberikan motivasi serta 

mendo’akan penulis hingga sampai saat sekarang ini. 

8. Kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan 

motivasinya. 

9. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas dan perpustakaan 

Fakultas Dakwah yang telah membantu memperlancar penyelesaian 

skripsi baik dalam hal menyediakan buku-buku sebagai bahan 

referensi untuk menyelesaikan skripsi dan hal lainnya.   

10. Kepada Ibuk Rina Yeni yang membantu bahkan menjadi ibu bagi 

saya selama berkegiatan di Kemahasiswaan UIN Suska Riau. 

11. Kepada Desti Ilhami yang selalu memberikan nyinyiran dan 

dukungan pada penulis untuk serius dalam menyelesaikan skripsi 

12. Kepada sahabat sekaligus Adik bagi saya Tri Darmayanti yang selalu 

membantu apapun situasi di Kampus ini 

13. Kepada sahabat-sahabat semasa kuliah Rico Mardianto, Apel Rianto 

Jambak,  yang selalu memberi dukungan dan semangatnya serta 

menjadi sahabat yang baik dikala susah dan senang, semoga 

persaudaraan kita terjalin selamanya. 

14. Kepada seluruh abang, kakak, teman angkatan 2013 serta adek-adek 

dirumah kedua LPM Gagasan UIN Suska Riau yang telah 

memberikan dukungan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi yaitu 

Bg Arief, Bg Riki, Bg Apoy, Saan, Iis, Rico, Mery, Salma, Hikma, 

Desnoy, Fathoni, Ika, Adrial, Aqib, Kiki, Bagus, Hendrik dan semua 

yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 

15. Kepada seluruh abang, kakak, adek serta teman di Himpunan 

Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru, Koordinator Komisariat UIN 

Suska Riau dan Komisariat FDK 

16. Kepada teman-teman sekaligus adek-adek yang menemani saya 

bahkan menjadi pelengkap bagi saya di Badan Legislatif Mahasiswa 
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FDK Kurnia Sandi, Putri, Cornela, Rike, Gusti, Husin, Maryanto, 

Ilham, Deva, Rino, Ulfa, Ojik, Amek dan Ginting. 

17. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2012 tanpa terkecuali, teman-teman konsentrasi 

broadcasting A, terimakasih atas bantuan, kerjasama, motivasi dan 

ide-idenya dalam mengerjakan tugas selama proses perkuliahan serta 

teman-teman yang pernah kenal dan menjalin persahabatan tanpa 

terkecuali. Semoga bisa melanjutkan perjuangan untuk dapat 

menuntutilmu dan ilmu iniberguna dimanapun berada. Sukses untuk 

semuanya.  

18. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya. 

Amin. Semoga Allah SWT membalas segala jasa-jasa yang terpatri 

dan semoga skripsi ini dapat diterima serta memberikan pengetahuan 

dan referensibaru bagi semua pihak. Terimakasih.  

 

      Pekanbaru, 25 April 2019 

      Penulis, 

 

 

      ALBERT MAHENDRA 

NIM. 11243101844 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


