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Salam sejahtera untuk kita semua, Puji serta syukur  mari kita panjatkan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, dan kasih sayang-Nya peneliti bisa 

menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Konvergensi Media Dalam Meningkatkan 

Kinerja Jurnalis” dengan tepat pada waktunya. Peneliti sangat menyadari tidak 

memiliki daya dan kemampuan yang kuat guna menyelesaikannya, namun berkat kerja 

keras dan usaha, Puji Tuhan peneliti dapat menyusun dan menyelesaikannya. Guna 

memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi di program studi Ilmu 

Komunikasi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana YPKP 

Bandung. 

Selain dari itu peneliti mengucapkan beribu-ribu termakasih kepada seluruh 

pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik membantu 

secara materi dan nonmateri seperti motivasi, bimbingan, kritik dan saran, serta 

mendampingi peneliti pada saat penelitian. Terkhusus peneliti menghaturkan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Drs. Tatang Sudrajat, S.Ip., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politk Universutas Sangga Buana YPKP, yang selalu memberikan motivasi 

dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. 

2. Ibu Witri Cahyati, S.S.Sos., M.Si selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politk Universitas Sangga Buana YPKP, yang selalu memberikan motivasi, 

arahan, serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. 
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3. Ibu Pupi Indriati Zaelani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Sangga Buana YPKP, yang senantiansa mendampingi 

para mahasiswanya, serta memberikan motivasi, dukungan, petunjuk kepada 

peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi  ini. 

4. Bapak Nunung Sanusi S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing peneliti yang 

senantiansa membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini, selain dari itu yang 

memberikan petunjuk, motivasi, dukungan kepada peneliti dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Tanto Trisno, S.I.Kom., M.I.Kom., selalu dosen wali yang selalu 

memberikan motivasi, arahan, serta dukungan kepada peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Seluruh staff dosen ilmu komunikasi pada khususnya dan umumnya seluruh staff 

dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang senantiansa memberikan 

dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Mugi dan Ibu Susi Susilawati S.Ikom selaku staff dan tata usaha Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana YPKP, yang 

seanantiansa memberikan pelayanan administrasi kepada peneliti. guna 

memberikan kemudahan dan kelancaran bagi peneliti, selain dari itu 

memberikan motivasi, dukungan, petunjuk, dan informasi kepada peneliti dalam 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Teruntuk kedua orang tua tersayang yang senantiansa memberikan motivasi, 

petunjuk, dukungan baik secara materil dan nonmaterial, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teruntuk Repi M Nizar yang mana telah banyak membantu dalam memberikan 

masukan serta berikan dukungan untuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2016 yang mohon maaf tidak bisa disebutkan 

satu persatu, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, informasi, hingga 

kritik dan saran kepada peneliti dalam menyusun dalam menyelesaikan skripsi  

ini. 

11. Semua pihak yang peneliti tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan maupun dukungan. Untuk segala kebaikan dan dukungan 

tersebut, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia Nya 

kepada mereka semua. 

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, masih terdapat 

beberapa kekurangan yang mungkin peneliti tidak menyadarinya. Untuk itu peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, guna memotivasi 

peneliti dalam membuat karya ilmiah yang lainnya. 
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