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KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah ke hadirat Allah SWT, yang 

Maha Agung atas segala limpahan nikmatnya, rahmat, karunia dan hidayahnya 

yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsian yang berjudul 

“Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Sarana Pendukung 

Pembelajaran Editing” dengan baik dan tepat waktu. Peneliti ini dibuat sebagai 

salah satu persyaratan yang harus dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana. 

Pemilihan topik penelitian didasarkan atas keinginan penulis yang sangat besar 

“Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Sarana Pendukung Pembelajaran 

Editing” 

Peneliti ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan 

dukungan baik moril, materi serta tenaga sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

secara langsung memerikan kontribusi dan signifikasi tersendiri dalam membantu 

penulis merampungkan penulisan skripsi ini yaitu diantaranya:  

1. Ibu Mardhiyyah, M.Ikom selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktu luang serta mengarahkan dan memberikan banyak 

masukan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.si selaku ketua program studi 

Broadcasting 

3. Dosen-dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada kami selama masa perkuliahan guna sebagai 

modal awal saya memasuki dunia kerja. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



v 
 

 
 

4. Seluruh staff Universitas Mercu Buana, yang telah membantu saya dari 

awal perkuliahan hingga saat ini. 

5. Orang tua tersayang, ibu yang selalu memberikan dukungan baik 

dengan doa, material, maupun motivasi kepada anaknya untuk tetap 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Rekan sejawat dan sahabat yang tak pernah lelah mendukung penulis 

baik dalam kondisi suka maupun duka. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 

membantu menyumbangkan kritik maupun saran sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

serta terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun hal 

pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun untuk kemajuan dan mencapai hasil yang lebih baik lagi pada masa 

yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini jauh dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan. Dan dari saya pribadi selaku penulis skripsi 

bahwa segala kesalahan disepanjang tulisan ini apabila ada kesalahan minta maaf 

yang sebesar besarnya. 

Jakarta, 31 Agustus 2018 
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