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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat,karunia dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Persepsi Guru Wanita Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah 

Pekanbaru Terhadap Iklan Kosmetik Wardah di Televisi” dalam penyusunan 

skripsi ini banyak sekali hambatan dan tantangan yang penulis hadapi, 

namundengan tekad dan semangat yang ada dalam diri penulis serta berkat 

bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan rintangan 

tersebut dapat penulis hadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang memberikan 

dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini : 

1. Ayahanda dan Almarhummah Ibu tercinta yang selalu memberikan 

dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk 

kesuksesan saya.  

2. Dr. Abdul Aziz, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 

memberikan arahan dan koreksi serta bimbingan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom, selaku dosen pembimbing II yang 

telah banyak membantu dan memberikan semua masukan, sumbangan 

pemikiran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Cutra Aslinda, M.I.Kom selaku wakil dekan satu Fkultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. 
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5. Dosen dan staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. 

6. Kakak tersayang dan kakak satu-satunya yang selalu tiada henti dan 

lelah memberikan dukungan, semangat, canda tawa, serta do’a untuk 

keberhasilan ini. 

7. Sahabat tercinta Ilmi Husna, Ellan Furwadi, Enggi Wiyata Manda 

Wati, Haryono, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, 

selalu menemani dan selalu ada disaat suka maupun duka, terimakasih 

sudah bersedia menjadi sahabat terbaik dalam hidupku. 

8. Semua keluarga besarku yang juga tak pernah lelah selalu 

mengingatkan dan menyayangiku disaat apapun.terimakasih. 

9. Teman-Teman seperjuangan kelas B dan kelas Periklanan. 

Hanya Allah yang bisa membalas atas segala kebaikan yang telah di 

berikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan baik isi maupun 

penyajian, oleh karena itu tak lupa kritik dan sarannya yang membangun, penulis 

terima dengan senang hati. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau. 

Wassaalam…… 

Pekanbaru, 13 Maret 2017 
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