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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Konstruksi Kinerja 

Pemerintah Dalam Syariat Islam di Aceh Pada Portal Berita Tempo.co dan 

Republika.co.id. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan Kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 

zaman ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian hingga pada tahap penyelesaian, penulis 

mendapatkan dukungan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Tercinta M.Nasir Risyad dan Ibunda 

Tercinta Rahmatul Hayati, yang selalu memberikan doa kepada anak-anaknya di setiap 

sujudnya, yang selalu mau mendengar keluh kesah anak-anaknya, yang selalu 

memastikan bahwa anak-anaknya baik-baik saja, yang selalu memberikan dukungan 

moril dan materil baik dalam pembuatan skripsi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga 

Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizeki yang 

melimpah dan kebahagiaan lahir batin. Amin. 

2. Kepada Ibu Ida Nuraini Dewi K. N. , S.I.Kom., M.A. Selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi, terimakasih telah membimbing saya dengan sabar dan tulus, memberikan kritik 

dan saran selama pembuatan skripsi. Semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT, 

diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin. 

3. Kepada Bapak Anang Hermawan. , S.Sos., M.A. Selaku Dosen Penguji Skripsi, 

terimakasih telah memberikan nasihat sekaligus arahan kepada saya untuk memperbaiki 

skripsi saya menjadi lebih baik. Semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT, 

diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin. 

4. Kepada abang dan kakak saya Khairul, Ferra, Deviyana, Zainal, Zafran dan 

ponakan-ponakan saya tercinta Raline, Jaseena, dan Rakha yang selalu memberikan 

semangat dan juga selalu menghibur jika saya sedang bersedih, terimakasih atas cinta 
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kasih yang diberikan dan selalu menghadirkan arti kata “berbagi”. Semoga mereka selalu 

dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan umur panjang serta dilimahkan 

rezekinya. Amin. 

5. Kepada Seluruh Keluargaku yang selalu memberikan semangat, dukungan. Dan 

memberikan do’a yang tidak henti-hentinya. Semoga mereka diberikan kesehatan jasmani 

dan rohani. Amin. 

6. Kepada Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos. MA. Selaku kepala Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik. 

Semoga kebaikan beliau di balas oleh Allah SWT, semoga beliau diberikan kesehatan, 

rezeki yang berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin. 

7. Seluruh staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, terimakasih telah membantu saya dalam urusan perkuliahan, surat-

menyurat perizinan, dan lain sebagainya. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, 

rezeki yang berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin. 

8. Para sahabat saya tercinta, Nadila Anindita, Saputra Dilingga, Lailatul Maghfiroh, 

Dhea Helyana, Sunnora Meilisa, Nita Amanah, Tiara Indah, Afifah Rizki Pratomo, M 

Ikhsan W, Gandhis Nira, Canceria Eka, Nining Rumbia, dan lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas saran, dukungan, dan canda tawa yang telah 

kita bangun selama ini. 

9. Teman seperjuangan saya “Bimbingan Mba Ida” dan juga Teman-teman Ilmu 

Komunikasi 2014. Terimakasih telah mendukung satu sama lain, dan saling menunggu 

ketika bimbingan. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan 

kebahagaiaan lahir dan batin. Amin 

10. Serta pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga kita semua selalu 

diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebagaiaan lahir dan batin. Amin 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Jika ada kritik dan saran, penulis 

sangat menghargainya. Di sisi lain penulis sangat mengharapkan skripsi ini berguna dan 

bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membutuhkan. 
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