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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmannirrahim. 

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap kecuali Puji Syukur 

kehadirat ALLAH SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. 

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW  yang telah  menunjukkan  jalan  kebenaran  dan  menuntun  manusia 

menuju agama Allah SWT yang mulia. 

Selanjutnya,  dengan  kerendahan  hati  penulis  ingin  menghaturkan 

penghargaan  dan  rasa  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  telah 

membantu penyelesaian skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas Komunikasi 

Orang Tua terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Anak dengan Teman Sebaya di 

MTs Al-Fajar Pekanbaru”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

partisipasi berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada  : 

1. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan perhatian, 

kasihnsayang, dan nasehat dalam pengerjaan skripsi ini. 

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk kuliah dan menyelesaikan 

tugas akhir skripsi. 

3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendukung secara 

akademik maupun administrasi. 

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

5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih. M.Si dan Ibu Rosmita. M.Ag selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh 

perhatian dan kesabaran. 

6. Bapak/Ibu dosen prodi Ilmu Komunikasi, terimakasih telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis. 

7. Kepada para guru dan siswa-siswi MTs Al-Fajar Pekanbaru yang telah 

membantu kelancaran penelitian dan pengisian angket. 
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8. Kepada Adit Setiawan yang telah memberikan semangat, dukungan dan 

perhatian selama pembuatan skripsi. 

9. Kepada Zakia, Aloy, Meilinda, Thalia yang selalu terbuka untuk berbagi 

informasi dan ilmu selama menjalani bimbingan skripsi. 

10. Teman-teman ilmu komunikasi konsentrasi PR angkatan 2016, terima 

kasih atas do’a, semangat, dan motivasi untuk penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis sampaikan rasa terima 

kasih yang dalam kepada teman teman dan semua pihak yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan, dukungan, bantuan 

dan perhatian kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 
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