
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr. wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya 

kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 

Skripsi dengan judul : “Penggunanaan Bahasa Jurnalistik Dalam 

Penyampaian Berita Kriminal Pada Surat Kabar Pekanbaru MX”, 

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan guna 

mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN SUSKA RIAU. Shalawat beserta salam buat reformator ummat selalu 

penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga keluarga serta sahabatnya 

yang telah berhasil membuka tabir peradaban baru, dari peradaban jahiliyah 

menuju peradaban Islam yang merupakan Dinul Haq sebagai rahmatan lil’alamin 

dan berjuang merubah peradaban dunia dari keburukan menjadi yang lebih baik. 

Dan telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu 

seperti yang kita rasakan saat ini. 

Melalui proses bimbingan dan pengarahan yang disumbangkan oleh orang-

orang yang berpengalaman, motivasi serta do’a orang-orang yang berada 

disekeliling penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan penuh 

kesadaran. 

Sesungguhnya skripsi ini telah disusun sesempurna mungkin. Namun 

menyadari bahwa di dalamnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan 



 
 

berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis berharap dan 

menerima sumbangan masukan pemikiran dari semua pihak demi 

kesempurnaannya skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan juga 

menerima bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan 

kemurahan hati kepada penulis. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Mu’in dan 

Ibunda Mariam, yang bersusah payah berjuang membanting tulang, memeras 

keringat untuk membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya, ilmu ini akan 

menjadi bekal yang berharga bagi peneliti, agar nantinya dapat meraih kesuksesan 

dan kebahagiaan dunia akhirat, terima kasih atas do’anya, motivasinya serta 

dukungannya baik secara moril dan materil, sehingga Ananda dapat melaksanakan 

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada Abangku Hendra 

Romi.S yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 

Munzir Hitami,MA 

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

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  

3. Bapak, Dr. Elfiandri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

4. Bapak Dr. Masrun, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 



 
 

5. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  

6. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku ketua jurusan komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

7. Ibu Dewi Sukrtik, S.Sos.Msc selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing 

skripsi. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada 

penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. 

8. Bapak Musfialdy, S.Sos.,Msi dan Bapak Muhammad Soim,S.Sos,I.,MA 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga 

menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan. 

10. Perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas berupa 

leteratur dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Keluarga besar Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2012   Kom F, dan 

keluarga besar konsentrasi Jurnalistik (JR.B) yang sekarang masih berjuang 

meneruskan perkuliahan tetap semangat teman-teman. 

12. Kepada sahabat seperjuangan Yulia Nelda Sari, yang telah membantu dan 

memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi. 



 
 

13. Kepada anak-anak kos Paradise B15 Nuraini, Nanda Tiarna, Sri Ningsih, 

Wirdatul Jannah, Rahmiyanti, Dewi Fatonah terima kasih banyak telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dan menjalani suka 

dukanya perkuliahan selama ini. 

Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil 

mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan sebuah harapan bagi penulis 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT segala amal jariah dibalas 

dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal ‘aamin.  

Kemudian, apabila dalam karya ilmiah ini terdapat kekurangan, penulis 

senantiasa terbuka untuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. 

Apabila ada kekurangan dalam karya ini, hanya kepada Allah penulis memohon 

ampun. Semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat. Jazakumullah Khairan 

Katsiran. Wallahu A’alam Bissahawab. 

 

 

        Penulis  

 

        Herni juli selviani 


