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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena dengan 

segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. 

Dalam skripsi yang berjudul“ Pengaruh Video dan Gambar Pornografi di 

Instagram Terhadap Sikap Anak” ini, penulis mengalami berbagai macam masa 

yang sulit dalam penyelesaiannya, namun semangat serta dukungan dari orang 

sekitar membuat penulis merasa ingin cepat menyelesaikan skripsi ini. 

Di dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, penulis merasa masih memerlukan bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Feni Fasta M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis. 

Terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan serta kesabarannya kepada 

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 

waktu. 

2. Responden dilingkungan RT 04 RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat. 
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3. Keluarga tercinta, Bapak Syarifudin, Ibu Erni, Teh Irma dan Shinta yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam 

bentuk moril maupun materil, serta kasih sayang kepada penulis dan doa 

yang tiada hentinya. 

4. Bapak Afdal Makuraga Putra, M.Si selaku ketua program studi 

Broadcasting Mercu Buana yang telah memberikan arahan, saran serta 

nasihat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. 

5. Seluruh dosen-dosen dan staf Program Studi Broadcasting Universitas 

Mercu Buana. 

6. Untuk Fany Dwi Putri yang telah memberikan semangat yang tidak ada 

hentinya pada saat penulis merasahan down 

7. Untuk Rifka Isnaeni Dwiputri yang telah memberikan pencerahan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini 

8. Untuk teman-teman Universitas Mercu Buana angkatan 2013, terutama-

teman nongkrong (Anik Dwi Lestari, Ogi Ginanjar Putra, Dwi Santoso, 

Fitria Rubiani, Anisa, Wini Musita, Tri Hayati, Septia Azarnis Dan 

Zulkarnaen)  juga kepada Ibnu Rachman, Sintya Dewi, Indri Sanjaya, 

Faqizin Toha, Atsri Maedarani, Ismail Muaz terimakasih atas 

dukungannya, mendampingi dan berjuang, penulis senang mengenal 

kalian semua. 

9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, namun tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 
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Jakarta , 01 Maret 2018 

 

 

Muhamad Iqbal Hidayatullah 
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