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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

 السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ ّللاِ َوبََرَكاتُهُ 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rakhmat dan 

karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul: “STRATEGI PROGRAMMING RADIO REPUBLIK 

INDONESIA (RRI) 99,1 FM PEKANBARU DALAM PROGRAM SIARAN 

PEDESAAN” selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar 

Muhammad SAW, karena berkat usaha dan jerih payah beliaulah yang membela umat 

manusia hingga bisa menimba ilu pengetahuan hingga titik yang tak terujung selagi 

manusia belum merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya.  

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi tugas serta untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana 

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam mensukseskan penyelesaian skripsi ini, 

penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk 

itu pada kesempatan ini sudah selayaknyalah peneliti ingin menuangkan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

Ayah (Mansur) dan Ibu (Darmawati) tercinta, sebagai sosok yang banyak 

berkorban baik moril maupun materil, dari kecil hingga dewasa peneliti selalu 

mendapat kasih sayang yang tak henti-hentinya dari mereka, sehingga penulis merasa 

semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

1. Prof. Dr. H Munzir Hitami Selaku Rektor UIN Suska Riau. 

2. DR.Yasril Yazid,MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

3. Mardiyah Rubbani Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi. 
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4. Ibu Dewi Sukartik, M.Sc selaku pembimbing I yang telah banyak 

memberikan waktu, tenaga fikiran dan dorongan dalam memberikan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Ibu Aslati, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan 

waktu, tenaga fikiran dan dorongan dalam memberikan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, beserta staf 

dan para pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

7. Pihak Radio Suska FM Bapak Suardi M.Ikom, Saudara Toni Sukma, Ilham, 

Anisyah dan Seluruh kru Radio Suska FM yang telah bersedia meluangkan 

waktu dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. 

8. Kakak-kakak dan abang, adik : (Ermawati), (Mardelis), (Defri),(Darmayani), 

dan (Nurajiza), yang selalu memberi semangat, masukan dan materi kepadaku 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada sahabat-sahabat ku Ria Wahyuni S.I.Kom, Melda Wati, Hafiza, Riska 

Susanti, Insa Fitriana S.I.Kom, Jeria Mery, Imratul Husna, Ferdiansyah 

Adma, dan Eva P Simangunsong S. Ikom, Dafrizal S.I.Kom yang selalu 

memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

10. Kepada sahabat-sahabat ku Intan Rahmadona dan Shanti Puspita. 

11. Kawan-kawan koa paradise mardiah, Putri Novi Duwindi, Ami, Missi Filia, 

Gusmayeni yunelsa, Riska Ariyanti, Kak Melati, Febri Jusrawati, dan Indah 

Surya. 

12. Kepada temanseluruh -teman kuliah angkatan 2012/2013. 
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Untuk selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini kelak. Dalam memberikan bantuan yang namanya 

tersebut diatas, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah akan membalas 

segala kebaikan itu kelak. Dan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. 

Pekanbaru, Januari 2017 

Wassalam 

Penulis 

 

(Dewi Pertiwi) 

 

 

 

 

 


