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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang pencipta 

langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta 

kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak pula 

shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang 

telah diutus kebumi sebagai lentera bagi hati manusia. Nabi yang telah membawa 

manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan 

yang luar biasa seperti saat ini. 

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Media Sosial Instagram @SMKN60 

Sebagai Media Informasi di Kalangan Pelajar SMK Negeri 60 Jakarta”. 

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan kewajiban peneliti sebagai salah satu 

syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu komunikasi pada Fakultas  Ilmu 

Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Dalam proses penyusunan skripsi ini 

banyak sekali hal yang telah diberikan kepada peneliti berupa bantuan-bantuan 

baik moril maupun materil.  

 Untuk itu  dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Enjang Pera Irawan, M.I.Kom. selaku dosen pembimbing, yang 

dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, serta bimbingan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana 

3. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si. Ketua Bidang Studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana,  

4. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M. Comm, Ph. D. Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

5. Kedua Orang tua tercinta Bapak Yuliansyah dan Ibu Sri Yuliah, S.Pd yang 

telah memberikan motivasi baik moril maupun materil serta doa yang tak 

henti-hentinya kepada peneliti. 

6. Teman-teman Public Relations angkatan 2014 Universitas Mercu Buana. 

7. Sahabat dan Kekasih tercinta Reska, Vina, Manal, Dessy, Amel dan 

Agung Maulana 

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga peneliti sampaikan kepada 

pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi 

ini, dan peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang disampaikan 

demi menyempurnakan penelitian yang dilakukan agar menjadi lebih baik lagi. 

 
Jakarta, 26 Februari 2018 

 
Peneliti 

 
 

Elfira Firda Aulia 
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