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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON TELEVISI DENGAN MINAT 

MAHASISWA DALAM MEBUAT VIDEO CITIZEN JOURNALISM”. Skripsi ini 
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semangatnya dalam pembuatan skripsi ini. 
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7. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Broadcasting angkatan 2014 yang telah 

banyak memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun cara penulisan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan 

skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 
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umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis memohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan pada skripsi ini. 
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