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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr, wb 

Bismillahirrahmanirrahiim Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada 

Allah SWT atas rahmat dan hidayah - Nya., atas kelancaran penulisan skripsi 

yang berjudul “Persepsi Pelajar Siswa SMP Terhadap Iklan Rokok Di Televsi 

(Studi di SMP Negeri 1 Kuok, Desa Lereng, kecamatan Kuok, Kabupaten 

Kampar)”. 

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang membantu, mendorong dan membimbing, memberikan ide 

serta gagasan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Abdul Aziz, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, terima kasih 

telah memberikan waktu dan tempat serta mencurahkan ilmu yang berguna 

dan membantu proses penulisan skripsi dengan ikhlas. 

2.  Cutra Aslinda, M.I.Kom selaku wakil dekan I serta tim penguji yang telah 

membantu segala proses urusan dalam menulis skripsi ini.  

3. Muhd. AR Imam Riauan. M.I.Kom sebagai pembimbing I yang telah 

memberikan motivasi, ide maupun pemikiran, serta waktu yang telah 

diluangkaan mulai dari proses mengajukan judul sampai dengan proses 

penyelesaian pembuatan skripsi ini. 
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4. Dyah Pithaloka, M.Si sebagai pembimbing II dan pembimbing akademiik 

yang telah membantu perbaikan teknik penulisan dalam proposal penelitian 

ini, mohon maaf apabila selama ini selalu datang kurang tepat waktu selama 

proses bimbingan. Penulis juga berterima kasih atas nasehat, kemudahan dan 

kelancaran dalam mengurus hal-hal akademik. 

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UIR yang telah banyak 

membimbing dan memberikan wawasan berkaitan penulisan proposal 

penelitian ini kepada penulis. 

6. Nenek Nuriyah, Ibunda Sulastri, Abang kandung penulis Popo Siswanto dan 

Ade Rio Saputra yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, 

motivasi, dan memberikan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir  ini. 

7. Staf Tata Usaha yang telah membantu memberikan petunjuk, dan melengkapi 

semua keperluan untuk mendukung proses penulisan skripsi ini. 

8. Terima kasih buat sahabat-sahabat dekat penulis Ihsanul Irsyad Z, S.I.Kom,  

Ari Ramandano, S.I.Kom, Ahmad Asmuni, S.I.Kom, Herianto, Fajri Nurul 

Bachtiar, S.I.Kom, Tomi Radialis, S.I.Kom, M. Alfurqan, Rizky Ardhianto. 

S.E, Oktariani Sari, S.T dan Saridal Maijar S.H yang selalu saling 

menyemangati dan telah melewati masa-masa begadang bersama sambil 

mengerjakan tugas akhir masing-masing, semoga kita bisa sama-sama 

secepatnya sukses di dunia dan di akhirat, amin. 
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9. Terima kasih untuk Rahmatika seorang pendukung terbaik yang terus 

memberikan semangat dan doa juga selalu berada disamping penulis dari 

dimulainya penulisan tugas akhir ini hingga selesainya tugas akhir ini, 

semoga kita dapat menggapai cita-cita kita berdua kedepannya, amin. 

10. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas C angkatan 2010 Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. Terima kasih kebersamaannya dalam 

mengikuti perkulihaan dan tetap solid untuk kita semua.  

11. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau. 

12. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua yang 

berpartisipasi diatas, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan diberikan 

kepada penulis, penulis menyadari bahwa dalam penyajiannya skripsi ini jauh dari 

kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dan tentunya diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. 
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