
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, penelitian mengenai 

Persepsi Penggunaan Aplikasi Media Sosial Balckberry Messenger Dikalangan 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau ini dapat 

terselesaikan. Penelitian ini adalah kali pertama bagi peneliti dan mungkin saja 

banyak kekurangan yang akan di jumpai, namun setelah banyak melihat referensi 

dari penelitian terdahulu dan juga bimbingan dari Dosen Fakultas Ilmu 

Komunikasi UIR, akhirnya penulis paham dan tahu bagaimana tata caranya. 

 Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penelitian ini. Kritik berupa saran sangat dibutuh kan untuk evaluasi kembali bagi 

penulis dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Pada 

kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, khususnya kepada : 

1. Bapak Dr. H. A. Tarmidzi Yusa, M.A sekalu dosen pembimbing satu. 

Terima kasih atas waktu, arahan, motivasi dan dukungan secara moral 

yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

2. Ibu Dyah Pithaloka., M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas 

masukan dan motivasinya yang sangat bermanfaat bagi penulis. Mohon 

maaf atas segala waktu yang pernah tersita hanya untuk membimbing saya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Abdul Aziz., M.Si yang 

sudah meluangkan waktunya untuk pengurusan syarat-syarat penulisan 

skripsi saya. 



4. Ibu Tessa Shasrini., B. Comm., M.Hrd dan Ibu Eka Fitri Qurniawati., 

M.I.Kom yang sudah memberikan masukan dan saran kepada saya. 

Mohon maaf atas segala waktu yang sudah terpakai untuk membimbing 

saya. 

5. Bapak dan Ibu dosen yang sudah mendidik saya dari awal saya menjadi 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau hingga 

sekarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada 

saya. 

6. Terima kasih kepada seluruh Staff Tata Usaha yang sudah banyak 

membantu saya sejauh ini dalam hal informasi. 

7. Kekasih dan sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan dukungan 

finansial, motivasi dan pemikirannya. Terima kasih kepada Mohammed 

Ryan, Eko Setiawan, Zulhadly yang telah banyak membantu saya dalam 

bentuk materi dan dukungan secara moral. Terima kasih juga kepada Om 

Rusmardi, bang son, bang man dan seluruh karyawan Fio Agency yang 

sudah banyak membantu saya secara materi maupun dukungan secara 

moral. Spesial terima kasih saya kepada Septia Ningrum yang telah 

membuat saya selalu tersenyum dan membuat saya tidak merasa sendiri 

dalam menghadapi masalah dan dalam keadaan suka maupun duka Serta 

Selalu membuat saya bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih karena selalu ada untuk saya.  

8. Seluruh informan saya yang telah banyak memberikan data dan informasi 

yang dibutuhkan. 



9. Seluruh teman – teman angkatan tahun 2012 Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau. 

 

 

Pekanbaru, Maret 2017 
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