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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi penelitian ini.  

Shalawat beriring salam buat baginda Rasulullah SAW penulis ucapkan, 

karena jasa beliau kita bisa menikmati zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti saat ini. Beliaulah suri teladan yang baik bagi umatnya. 

Dengan karunia Allah SWT maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

penelitian dengan judul “Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan 

Mengenai Larangan Pernikahan Satu Suku” ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun 

pemikiran yang di dapat dalam masa perkuliahan maupun dalam penyusunan 

skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Dr. Abdul Aziz, S.Sos M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Dan selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Riau,  
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2. Cutra Aslinda, M.I.Kom, Dosen pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi penelitian ini.  

3. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom, Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. 

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, yang telah banyak membimbing atau 

memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan kepada penulis, dan 

Seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Riau. 

5. Seluruh informan penulis yang bersedia di wawancarai dalam 

membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang di perlukan 

6. Teristimewa untuk kedua orang tua ayah dan ibu penulis sayangi dan 

cintai, yang selalu mendoakan, dan tidak lupa untuk memberikan 

semangat yang luar biasa terhadap penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Terima kasih kakak ku tersayang Nurjannah, yang telah membantu 

penulis menemani penulis saat di lapangan, dan abang-abangku yang 

telah memberikan dukungan kepada penulis, dan terima kasih untuk 

keluarga besarku yang penulis sayangi. 

8. Terima kasih untuk Teman dan sahabat, Siti Hartinah S. I. Kom, Fitri 

Azhari S. I. Kom, Mas Adefit Prageriana, Desi Sawitri S. I. Kom, Anis 

Sahira dan teman-teman yang lainnya telah memberikan dukungan dan 

suport untuk menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini.  
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9. Terima kasih juga untuk orang yang tersayang telah memberikan 

semangat, dukungan, dan bantuan kepada punulis.  

Semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga bimbingan, bantuan dan semangat 

yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasannya dari Allah SWT, Amin 

yarabbal’alamin. 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini baik isi maupun 

pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis 

mengaharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga 

Allah SWT melimpah rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. 

 

 

 

 

Pekanbaru, April  2017 
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