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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena hanya 

dengan perkenaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “Pemberitaan Wanita dalam Program Mozaik Islam Trans Tv Periode 

Januari-April 2016”. 

Selanjutnya shalawat beriringan salam buat junjungan Alam Nabi 

Muhammad SAW, kerena berkat perjuangan beliaulah kita semua termasuk 

penulis bisa mengecap ilmu pengetahuan di bumi ini dan mudah-mudahan 

mendapat Ridha disisi Allah…Amin 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara 

moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

penghargaan terima kasih setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua 

Ananda, Ayah tersayang Sofian Adinata dan Ibu tercinta Sudiyanti Damanik yang 

telah berkorban memberikan semangat, doa restu, kasih sayang dan kepercayaan 

kepada penulis agar berhasil menjadi anak yang berguna. Semua pengorbanan 

ayah dan ibu berikan tidak akan pernah terlupakan. Seterusnya ucapan terima 

kasih penulis persembahkan kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Komunikasi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk 

menempuh studi jenjang Strata 1 UIN SUSKA Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Dr. Elfiandri, M. Si selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Masrun, M.A 

selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Azni S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan 

III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 
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4. Ibu Mardiah Rubani M.Si selaku Ketua Jurusan Komuniksi dan Bapak 

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

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

5. Bapak Dr. Elfiandri, M. Si selaku Pembimbing I yang selalu memberi 

masukan dan dorongan dalam memberikan semangat bagi penulis. 

6. Bapak Artis, S.Ag.,M.I.Kom selaku Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan pengarahan dalam 

perbaikan skripsi ini sampai dengan selesai. 

7. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku pembimbing akademis penulis, 

yang sudah membimbing mengenai perkuliahan maupun memberikan 

masukan terhadap penelitian ini. 

8. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang 

telah memberikan ilmu dan semangat kepada penulis hingga selesai 

studi. 

9. Seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarim 

Kasim Riau dan pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Suska Riau yang telah membantu memperlancar 

penyelesaian skripsi saya, baik dalam hal menyediakan buku-buku 

sebagai bahan referensi untuk menyelesaikan skripsi maupun dalam hal 

lainnya. 

10. Sahabat sekaligus teman terbaik Firman Bagus yang selalu memberikan 

semangat, motivasi, dukungan dan pengorbanan hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

11. Uwak-uwak tersayang uwak Uci, uwak Kewet, uwak Novi, yang telah 

memberikan semangat kepada penulis atas pembuatan skripsi ini. 

Terima kasih. 

12. Kepada sahabat tersayang Dewi Safitri, terimakasih sudah benyak 

membantu penulis menyelasaikan skripsi. 

13. Kepada kakak Zura yang banyak membantu penulis dalam melakukan 

pengkodingan. 
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14. Para sahabat KKN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Desa Deluk 

tahun 2016 terima kasih atas dukungannya. 

15. Kepada teman-teman kos magang di TVRI Sumbar Sriwahyuni, Azizah 

Syahrofa Limbong, Terima kasih atas dukungan dan segala bantuan 

yang diberikan. 

16. Seluruh teman-teman komunikasi Angkatan 2013/2014 dan teman-

teman kelas Broadcasting C, terima kasih untuk kebersamaan dan 

keceriaan yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya. 

Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis 

ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima 

dengan segala kerendahan hati. 

 

 Pekanbaru, 7   Juni  2017 
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