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KATA PENGANTAR 

                                  

                                                 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul: “MINAT MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS 

ABDURAB DALAM MENDENGARKAN RADIO ELJOHN 102,6 FM 

PEKANBARU, 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 ilmu 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 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 (Masnur) dan Ibu (Mariani) 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. 
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1. Prof. Dr. H Munzir Hitami Selaku Rektor UIN Suska Riau. 

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

Komunikasi. 

3. Mardhiah Rubani,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

4. Bapak Dr.Elfiandri,M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak 

memberikan waktu, tenaga fikiran dan dorongan dalam memberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Bapak Dr.Toni Hartono,M.Si 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 Komunikasi, beserta staf 

dan para pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

7. Abang, Kakak Dan Adik, (Mohd.Aslannizam), (Khusnul Khotimah, 

AM.Kep), (Syamsul MR), (M.Fadzil), (Jumilah “Ita Rahayu”), (Si Comel 

“Annisa Aina”), yang selalu memberi semangat, masukan dan materi 

kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada teman-teman, Kak Uci, Miftah Albier, S.Pd, Sulaiman Ritonga, 

S.Pdi, Didi Triyanto Alf, Bang Mizan, Bang Andi, Hafiz Nasrun, Angga 

Irawan, Ali Said Usman, Rico Rifaldi,Riyadi Didi, Ferdiansyah 

Adma,S.I.kom, Rosyid Ridho,S.I.kom, Deny Riyanto, S.I.kom, Ridho 

Satrio,S.I.kom, Rizki Afrionaldes, S.I.kom, Wiji Prasetyo,S.I.kom, 

Erikson Sihotang S. Ikom Heru Prastio, S.I.kom, Syamsul Bahri, S.I.kom, 
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Maman Syuryadi, S.I.kom, Doni Firman, S.I.kom, Miswardi Mustafa, 

S.I.kom, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan yang 

selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan tepatnya khusus Angkatan 2010. 

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, Juli  2017 

Wassalam 

Penulis 

 

 

(Khairunnas) 


