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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
 

Puji dan syukur Alhamdulilah peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT 

berkat rahmat, kesehatan dan kekuatan, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi yang dibuat peneliti berjudul: 

STRATEGI KOMUNIKASI GURU SMAN 60 JAKARTA SELATAN 

MELALUI PEMBELAJARAN HYBRID DI ERA NEW NORMAL (Studi 

Deskriptif Tentang Strategi Komunikasi Guru Melalui Pembelajaran Hybrid 

dalam Membentuk Kedisiplinan Belajar Siswa-Siswi SMAN 60 Jakarta 

Selatan). 

Rasa hormat, cinta, kasih sayang dan rasa bangga yang luar biasa, peneliti 

ingin mengucapkan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

kedua orang tua peneliti atas dukungan dan motivasi terhadap peneliti dalam 

penyusunan Skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda Supardi 

dan Ibunda Poniyem atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya 

membimbing dan mendidik peneliti, memberikan semangat, serta doa yang tidak 

henti-hentinya demi keberhasilan peneliti. Rasa haru dan bahagia peneliti rasakan 

disetiap prosesnya perkuliahan sampai di dalam penyusunan tugas akhir ini. Orang 

tua yang membesarkan peneliti dengan ikhlas agar kelak menjadi anak yang sukses. 

Doa yang selalu peneliti panjatkan supaya diberi kemudahan dalam menyusun 

tugas akhir ini dan bisa sukses dalam studi dan karir dimasa yang akan datang dan 

supaya bisa membahagiakan orang tua dan keluarga. Aamiin. Untuk setiap doa 
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yang dipanjatkan oleh keluarga itulah kiranya yang menghantarkan peneliti pada 

posisi ini. 

Penyusunan Skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

(S1) program Ilmu Komunikasi pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Komputer Indonesia. Berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta 

kemauan keras maka Skripsi ini dapat tersusun walaupun masih terdapat banyak 

kekurangan didalamnya. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini: 

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto S.T., M. T., selaku Rektor dan 

juga pendiri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang telah 

menjadi pahlawan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan atau 

peguruan tinggi sehingga peneliti dapat menuntut ilmu strata 1. 

2. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengeluarkan surat pengantar pada 

saat penelitian proposal usulan penelitian. 

3. Yth. Dr. Melly Maulin, P S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan pengesahan pada saat sidang usulan 

penelitian. 

4. Yth. Dr. Manap Solihat, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membagi atau mensharing ilmunya kepada peneliti 

pada saat masa perkuliahan. 
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5. Yth. Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Dosen Wali yang 

semenjak awal semester hingga akhir semester ini telah membantu penulis 

selama masa perkuliahan. 

6. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si., CICS selaku Dosen 

Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, 

arahan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama masa penulisan 

skripsi. 

7. Yth. Safutra Rantona, M.I.Kom., selaku Dosen penelaah pada saat sidang 

usulan proposal yang sudah memberi masukan dan arahan dalam 

penyusunan BAB 1-3. 

8. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Ketua sidang dan penelaah pada 

saat sidang usulan proposal yang sudah memberi masukan dan arahan dalam 

penyusunan BAB 1-3. 

9. Yth. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunkasi Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta 

didikan atas pengetahuan baikpun moral yang luar biasa selama penulis 

menimba ilmu di UNIKOM. 

10. Yth. Astri Ikawati, A. Md. Kom dan Ratna Widiastuti, A. Md. Kom 

selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah banyak 

membantu dalam pengurusan administrasi peneliti selama masa 

perkuliahan. 
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11. Yth. Drs. Sarjono, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMAN 60 Jakarta Selatan 

yang sudah menerima saya dan memperbolehkan untuk melakukan 

penelitian ini. 

12. Yth. Saepul Apandi, S.Pd., M.Pd., selaku wakil Kepala Sekolah SMAN 

60 Jakarta Selatan bagian Kurikulum yang telah banyak membantu peneliti 

dalam pengurusan informan dan memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian ini. 

13. Yth. Susi Muninggar, Duma Jayayanti, Maulida, Pandu Raharja, 

Yenis Herdiani, dan Muh. Bembi Aulia Lugina selaku guru SMAN 60 

Jakarta Selatan yang sudah bersedia menjadi informan dan memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian. 

14. Terima kasih kepada bude Jakarta telah memberikan bantuan selama 

peneliti melakukan wawancara dan penelitian di Jakarta. 

15. Terima kasih Pacar Raja Annisa Putri Riawati yang selalu menemani 

penulis dalam mengerjakan skripsian. 

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak dan permohonan maaf 

kepada pihak-pihak yang belum disebutkan namanya tetapi sudah turut 

berpartisipasi dengan peneliti atas segala bantuan dan dukungan berupa materiil 

maupun imateriil dalam proposal usulan penelitian ini. Semoga Allah SWT 

memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan 

kepada peneliti. 
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Untuk kesempurnaan dalam Skripsi ini maka kritik dan saran yang 

membangun peneliti nantikan. Terima kasih. 

 
 

Bandung, 9 Maret 2022 
 

Peneliti, 
 
 
 
 
 
 

Karisma Jati Pamungkas 
NIM. 41817097 


