
 

KATA PENGANTAR 

ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس ِب     ِب ْس ِب  اِهّلل

ِهَّلِل  َا ِهَّلِل   اْل َا اَا ِهَّلِل ْل َا  هَا ُد أَان  مُد َا   ً  عَابْل ُدهُد .  َااْل َا ْل ُد  ِهَّلِل  أَاشْل يْلكَا اَاهُد، وَا حْل َاهُد الَا شَارِهَّلِل هَا ُد أَانْل الَا إِهَّلِلاَاهَا إِهَّلِلال  هللاُد وَا أَاشْل وَا

اُدهُد  اِهَّلِلكَا . وَا َا ُدىْل   َاال هُد    َا ِهَّلِل  وَا َالِهَّلِل  ْل وَا َا  ِهَّلِل ْل عَالَا  مُد َا   ٍد عَابْل ِهَّلِل َا وَا َا ُدىْل

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, Tuhan pemilik segala kehidupan atas seluruh nikmat yang telah diberikan-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Teriring shalawat dan 

salam rindu semoga terlimpahkan kepada  Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi 

terakhir yang diharapkan syafaatnya kelak dihari ketika mulut terkunci, serta 

tangan dan kaki terbelenggu. Penelitian yang berjudul “Kontribusi Mahasiswa 

IAIN Kendari sebagai Citizen Journalism melalui Facebook ”.  

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta (Bapak Rabil Alam) dan Ibunda 

tersayang (Ibu Marni) yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan 

penuh kasih sayang serta pengorbanannya baik moril dan materil dengan iringan 

doa’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. Dan Teruntuk Saudara-saudaraku yang terkasih, Nur 

Aliya Cahayani, Ismail Adha, Nanda Aulia Mecca dan seluruh keluargaku yang 

senantiasa memberikan doa dan dukungan serta motivasinya kepada penulis. 

Penulis Menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan, 

telah menjauhkan Proposal Penelitian ini dari kesempurnan. Untuk itu saran dan 

kritik yang sifatnya konstruktif dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Penulis 



 

sangat mengharapkan dan menaruh hormat kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan proposal penelitian ini, maka dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada yang terhormat:  

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M. Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang 

senantiasa mencurahkan tenaga dan pemikirannya dalam menjalankan 

amanahnya demi kemajuan IAIN Kendari, semoga Allah SWT melipat 

gandakan pahlannya. 

2. Dr. Nurdin S.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Kendari, yang telah membina dan banyak membimbing sehingga kami dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. 

3. Kepada Ibu Sri Hadijah Arnus, S. Sos., M. Si, Selaku pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan dan 

bimbingannya dalam penyusunan penelitian ini beserta para Dewan Penguji 

yang telah berperan penting dalam proses penyelesaian Studi penulis. 

4. Yusyrifah Halid, S. Kom, M.I.Kom., selaku Plt. ketua Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam (KPI), yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan amanahnya. 

5. Birokrasi kampus beserta jajarannya, Dosen dan staf IAIN Kendari, terkhusus 

kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

(FUAD) yang telah mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada 

penulis selama dalam proses studi. 



 

6. Tilman, S.Sos., MM, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah 

banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman 

buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesikan studi dan penulisan 

Skripsi ini dengan baik. 

7. Kepada Sahabat-sahabatku khususnya angkatan 2014 mahasiswa IAIN 

Kendari yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah banyak membantu 

penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini. 

Rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang masih memberikan 

segala nikmat kepada penulis, sehingga mampu merampungkan penyusunan 

proposal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dalam penulisan penelitian  ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis 

menerima kritik dan sarannya. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini 

bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya.    

 

 

 

Kendari,  26 Juni 2019   

       Penulis 

 

     Nur Ahmad 

     Nim: 14030101006  


