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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada penulis, sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

 Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW serta para sahabatnya yang telah membawa kebaikan kepada 

umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. 

 Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat 

dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan 

serta dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada: 

1. Ayahanda Alimasri beserta Ibunda Rossna serta seluruh keluarga besar tercinta 

yang memberikan kasih sayang yang amat besar tak hentinya berdo’a dan 

memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

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

yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan penelitian dan hal-hal 

penting lainnya. 

3. Dr. Elfiandri,M.Si, selaku wakil dekan I, Dr.H.Masrun,M.A, selaku Wakil 

Dekan II, dan Dr.Azni,M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas dakwah dan 

Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan banyak saran untuk kelancaran 

skripsi ini. 

4. Mardiyah Rubbani,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Artis,S.Ag,M.I.Kom selaku skretaris jurusan 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi  

5. Pembimbing I Dr. Elfiandri,M.S.i dan pembimbing II Dewi Sukartik,M.Sc, 

yang selalu memberikan waktu, dukungan, nasehat, kritik dan sarannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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6. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, 

yang telah mengajarkan banyak ilmu tentang jurusan Ilmu Komunikasi 

sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. 

7. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah 

membantu dalam segala hal akademik.  

8. Seluruh pegawai perpustakaan Universitas dan 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 saya, dan dalam hal lainnya. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua. Aamiin. Semoga Allah 

SWT membalas segala jasa-jasa yang terpatri dan semoga skripsi ini dapat 

diterima serta memberikan pengetahuan dan referensi baru bagi semua pihak. 

Terima kasih. 

 

Pekanbaru,     agustus 2017 

Penulis 
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