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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 Dengan menyebut nama Allah SWT, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Penulis ucapkan puji dan syukur dan syukur atas kehadirat Allah SWT, 
karena atas Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 
berjudul : “Tanggapan Masyarakat Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Terhadap 
Program Siaran “MOTIF” dan Siaran Keagamaan Islam di Radio MORA” 

Penulis menyadari selama menyusun skripsi ini, banyak hambatan yang dilalui 
oleh penulis. Namun berkat dorongan dan doa baik moril maupun materil dari semua 
pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Papah dan mama tercinta yang banyak mememberikan dukungan moril dan materil serta 
kasih sayang yang tercurahkan, do’a, semangat, dan dukungan pada penulis sehingga 
mampu menyelsaikan Skripsi ini.   

2. Bapak Dr. Bambang S. Ma’arif.,M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam 
Bandung yang telah memeberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses skripsi ini.  

3. Bapak H. Komarudin Shaleh, Drs.,M.Ag selaku ketua prodi KPI fakultas Dakwah dan 
juga pembimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, nasehat, saran 
yang sangat berharga, dan terutama atas kesediaan telah meluangkan banyak waktunya 
untuk mengoreksi, terimakasih atas diskusi selama bimbingan dan dorongan untuk tetap 
semangat .  

4. Bapak H. Nandang HMZ, Drs.,M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis.  

5. Seluruh Dosen  dan Seluruh jajaran Staff Fakultas Dakwah yang senantiasa memberikan 
ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.  
Banyak hal yang penulis dapatkan untuk bekal di kemudian hari. 

6. Bapak Monang Saragih, SH selaku pemilik Radio Mora FM yang telah berkenan untuk 
mengizinkan penulis melakukan penelitian.   

7. Bapak Erwin Permadhie selaku Narasumber dari program siaran MOTIF Radio Mora, 
telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memberikan informasi dan 
meluangkan waktunya dalam melakukan wawancara mengenai skripsi kepada penulis.  

8. Bapak Asep Mulyanudin selaku Narasumber  program siaran keagamaan Islam Radio 
Mora, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memberikan 
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informasi dan meluangkan waktunya dalam melakukan wawancara mengenai skripsi 
kepada penulis.  

9. Seluruh pendengar radio mora di Desa Pasirlangu yang telah meluangkan waktunya 
dalam melakukan wawancara mengenai skripsi kepada penulis 

10. Kepada kakaku Risma Melly Annisa telah menjadi kakak yang terbaik, memberikan   
semangat dan memberikan dukungan, sehingga penulis merasa nyaman mengerjakan 
skripsi ini di rumah. 

11. Faisal Alizar terimakasih atas dukungan, perhatian, motivasi, kebaikan, dan do’a kepada 
penulis, serta dorongan dan bimbingan yang telah diberikan. 

12. Qisthi Delaila dan Widad Nibras terimakasih telah memberikan dorongan semangat dan 
menghibur dikala penulis mengerjakan skripsi ini. 

13. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung angkatan 2012. 
14. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu 

memeberikan doa dan semangat kepada penulis dengan segala kerendahan hati penulis 
menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripis ini masih jauh dari kesempurnaan, 
baik dari kalimat maupun materinya. Namun dengan kemampuan semaksimal mungkin 
penulis meyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap semoga skripsi ini 
berguna khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.   

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

Bandung, 23 February 2016 

 

 

Penulis 

 

repository.unisba.ac.id




