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KATA PENGANTAR 

         Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan segala rahmat, hidayah, kelancaran dan kemudahan sehingga dapat 

terselesaikannya penulisan laporan ini.  

         Penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini yang berjudul PERILAKU 

KOMUNIKASI MURID SEKOLAH DASAR PENGGUNA MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM (STUDI DESKRIPTIF PERILAKU KOMUNIKASI MURID 

SEKOLAH DASAR PENGGUNA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI SDN 113 

BANJARSARI KOTA BANDUNG) dirasakan masih jauh dari sempurna, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar lebih baik lagi 

pada kesempatan mendatang.  

         Selama perjalanan kehidupan peneliti, banyak sekali dukungan baik dalam 

bentuk materi maupun moril yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa hal ini 

tidak jauh daripada peran kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendukung dan 

mendampingi peneliti sampai saat ini. Maka pada penyusunan Seminar Usulan 

Penelitian ini peneliti mempersembahkannya untuk kedua orang tua peneliti sebagai 

bentuk bakti dan rasa terimaksih yang mendalam.  
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         Dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini, pada mulanya peneliti 

merasakan amat sulit namun berkat peran serta dukungan, bantuan, dorongan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya dapat peneliti menyelesaikannya. Dengan 

tulus hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Terhormat:  

1. Dr.Ir. Eddy Soeryanto Soegoto Rektor Universitas Komputer Indonesia, yang 

telah memberikan bantuan pendidikan baik berupa beasiswa maupun 
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2. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah mendukung 

mahasiswanya dalam penyusunan penelitian Skripsi.  

3. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah membimbing dan membantu 

peneliti dalam hal akademis. 

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen pembimbing peneliti yang 

telah memberikan pengarahan dalam proses penelitian Skripsi ini serta 

memberikan pengetahuan selama peneliti berkuliah.  

5. Dr. Ali Syamsudin, S.Ag., M.Si selaku Dosen Wali, yang telah memberikan 

bimbingan serta pengarahan selama perkuliahan. 

6. Dr. Karso Saminurahmat selaku dosen penelaah yang telah memberikan ilmu 

dan saran nya kepada pembimbing selama penelitian skripsi ini. 
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7. Drs. Manap Solihat, Msi selaku dosen ketua sidang yang telah memberikan 

saran  dan ilmunya untuk skripsi dan dan terimakasih ilmunya selama empat 

tahun saya menuntut ilmu di UNIKOM 

8. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.  

9. Ratna Widiastuti, A.Md Selaku Sekretariat Dekan FISIP Universtas 

Komputer Indonesia yang telah membantu semua keperluan peneliti pada 

pembuatan Skripsi ini.   

10. Astri Ikawati, A.Md.Kom selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universtas Komputer Indonesia yang telah membantu 

semua keperluan peneliti pada pembuatan Skripsi ini.   
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dalam proses penelitian dan banyak membantu peneliti dalam proses penelitian. 

12. Hilda Hayati, S.Ds kakak tersayang yang selalu memberikan nasihat dan 

menguatkan peneliti dalam mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini, 

terimakasih juga untuk semangat dan dukungannya kepada peneliti. 

13. Fikri Habib, Muhammad Al-Hafiz, Habibullah adik-adik tercinta yang 

selalu memberikan semangatnya. 

14. Faruqi Rizkita Fanani, selaku teman terkasih yang selalu memberikan 

dukungannya dan tempat bertukar pikiran peneliti selama menyusun Skripsi. 
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15. Teman-teman peneliti Alviani Nurul Fajar, Natasha Elchristy, Syifa Qori 
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hentinya memberikan semangat dan dukungannya kepada peneliti, serta teman-
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menyelesaikan Skripsi ini. 

16. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unikom yang telah menjadi tempat 

peneliti mengembangkan karakter dan pemikiran peneliti dalam lingkup 

organisasi. 

17. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pembuatan Skripsi ini 
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Akhir kata, peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat diterima dengan sebaik-

baiknya dan dapat bermanfaat, guna menyempurnakan hasil dari Skripsi ini, 

peneliti mengharapkan adanya saran dan masukan. Terimakasih yang sebesar-

besarnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.  

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb. 

Bandung, Juli 2018 

         Peneliti, 
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