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 Alhamdulillah, segala puji bagi dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

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

sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. Teriring shalawat dan salam 

rindu semoga terlimpahkan kepada Nabi yang sangat Agung yakni baginda Nabi 

Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diharapkan syafaatnya kelak di hari ketika 

mulut terkunci, serta tangan dan kaki terbelenggu. Penelitian ini berjudul “Literasi 

Media Online Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut  Agama 

Islam Negeri Kendari”. 

 Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa rampungnya skripsi  ini tidak lain 

adalah merupakan berkah Allah SWT, jerih payah penulis serta di dalamnya. Untuk 

itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 

penghargaanyang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta karena dengan doa dan 

ketulusan hati  mereka telah mengasuh dan membesarkan penulis serta memberikan 

bantuan moral dan materil selama menenmpuh pendidikan hingga saat akan 

mengakhiri studi di perguruan tinggi sekarang ini,. Selanjutnya ucapan terima kasih 

penulis kepada: 

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

mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya membina IAIN Kendari  dengan 

penuh loyalitas yang tinggi. 



iv  2. Dr. Nurdin S.Ag., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah yang telah memberikan arahan motivasi, petunjuk dan bantuan 

selama penulis menempuh pendidikan. 

3.  Ibu Yusrifah Halid, M.I.Kom, sebagai Plt. Ketua Program Studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, 

petunjuk dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan. 

4. Sri Hadijah Arnus, S,Sos., M.Si sebagai pembimbing penelitian yang dengan 

penuh keikhlasan membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi. 

5. Mansur, S.Ag., M.Pd dan Akhmad Sukardi, S.Ag., M.Sos.I sebagai penguji 

dalam penelitian saya yang banyak memberikan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi.  

6. Kepada teman teman saya yang selalu memberikan sumbangsihnya kepada 

penulis dalam menyelesaikan penyusunan ini. 

Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Allah SWT atas segala usaha 

yang dilakukan, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran pahala yang berlipat 

ganda. 

        

Kendari, Agustus 2019 

Dini Asriani 
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