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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul“Analisis

Naratif Biografi Soekarno pada Film Ketika Bung Di Ende”. Shalawat

beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad

S.A.W.karena berkat beliaulah kita dapat merasakan kehidupan seperti saat ini

yang di penuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Dan

kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada: Ayahanda, Dolizar dan ibunda

tercinta Osni yang telah memberikan segala rasa kasih sayang dan motivasi yang

tak pernah henti untuk studi penulis. Adik Rika Marnita, Kurnia, Meisya Azzahwa

dan si bugsu Zhafran Alfaro rajin sekolah, hormati dan sanyangi keluarga.

Kemudian kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami , MA, selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di

Universitas tercinta ini.

2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi, Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.

H. Masrun, M.A selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Azni, M.A selaku

Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau yang

telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku Ketua Pelaksana Jurusan dan Bapak

Artis, S.Ag.M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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4. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I.MA selaku pembimbing satu yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian

dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

5. Bapak Sudianto, S.Sos.M.I.Kom selaku pembimbing dua yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan,

perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Abdul Rachman, M.Si selaku pembimbing akademis yang

telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

7. Kepada semua dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak

dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmunya, bimbingannya,

dan motivasinya.

8. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas UIN Suska Riau yang telah

memberikan berbagai kemudahan bagi penulis selama melakukan

penelitian.

9. Segenap karyawan/i perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang

telah memberikan berbagai kemudahan bagi penulis selama melakukan

penelitian.

10. Keluarga di Payakumbuh terima kasih untuk doa dan restu hingga penulis

merampungkan studi sampai sarjana.

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Dakwah

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

teman-teman dari Ilmu Komunikasi/B terutama Broadcasting B (BR B)

angkatan 2012 yang telah banyak memberikan informasi, arahan, bantuan

serta kerjasamanya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk sahabat-sahabat Putri Rahmadani, Hikma, Salma, Kak Halifa yang

ada di Pekanbaru, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

13. Keluarga besar Almubarok II Kak Wilma, Rohima, Rohani, Tika, Dara,

Ayu kuadrat dan Rika, yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat,
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dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan

skripsi ini.

14. Terimakasih untuk teman-teman di Gagasan UIN Suska Riau.

15. Serta pihak-pihak yang mendorong penulis namun tidak dapat disebutkan

satu persatu.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan dukungan, semangat,

waktu dan pikirannya, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga

Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.Amin.
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