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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta 

alam yang telah memberikan serangkaian rencana terindahNya hingga tiba saat 

dimana penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul ―Tingkat Literasi Media 

Pembaca LINE Today (Studi Komparatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana). 

Dalam proses pembuatannya, penulis mendapat banyak dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan kali ini, izinkan penulis 

berterimakasih kepada: 

1. Bapak Drs. Dadan Iskandar, M.Si selaku dosen pembimbing yang sabar dalam 

memberikan arahan dan bimbingan. Terimakasih telah memberikan beberapa 

waktunya untuk membantu penyusunan skripsi. Semoga menjadi amal pemberat 

timbangan kebaikan di hari akhir. 

2. Kedua orang tua tercinta, tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan. 

Terimakasih banyak, lebih dari apapun. 
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3. Para dosen Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan ilmu selama 4 tahun. 

Bapak Heri Budianto, Bu Eka Perwitasari, Bu Niken, Bu Tina Agustari, dan masih 

banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

4. UKM Islam Al Faruq dalam department Syiar Impactfull, juga Lembaga Dakwah 

Fakultas Ilmu Komunikasi Ta‘lim Alif. Terimakasih telah mengisi tahun-tahun 

perkuliahan saya dengan segenap perjalanan yang bermanfaat. 

5. Adik-adik angkatan, Adis, Nisa, Rendy, Hamman, Octa yang sudah membantu 

dalam menyebarkan kuesioner. 

6. Rekan-rekan kantor di DKM Manarul ‗Amal. Tim marketing, Bu Ade, Kak Vidi, 

Pak Yamin. Pak Ali, Pak Haji Jazuli, Suci, Widya, terimakasih telah menjadi 

keluarga di rumah kedua! 

7. Iwan, terimakasih atas motivasi, dan supportnya. 

8. Indah Mutia, Okta, Rievta. Terimakasih atas pengalaman menggarap tugas akhir 

Film Dokumenter ―Tonggak‖, dari mulai pra produksi dengan pertemuan-pertemuan 

di atrium kampus, Karinda Café, Mc. Donalds, dunkin donnuts, hingga perjalanan 

produksi kita di Kalimantan. Meski pada akhirnya jalan kita berbeda dan kalian 

terlebih dahulu mengenakan toga, saya percaya pada sebaik-baik rencanaNya. No 

regret, just lesson learn. 
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Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

dengan kerendahan hati peneliti menerima kritik serta saran yang bersifat 

membangun demi hasil yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, peneliti 

berharap dan berdo‘a semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti 

dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah meridhai sebagai bagian dari 

ibadah kepadaNya, aamiin. 
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