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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada 

Rasullullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di 

akhirat kelak. Aamiin. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Game Online Player Unknowns 

Battlegrounds terhadap perilaku negatif Siswa SMKT YPL Lirik” ini ditulis 

untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat sumbangsih 

pikiran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam 

penulisan. Terutama kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Seherman yang 

telah memberikan doa, motivasi serta dukungan moril maupun materil dan semua 

kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Ibunda 

Erlina Marni yang selalu tersenyum kepada penulis apapun kadaannya, selalu 

memotivasi penulis utuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan, meskipun 

beliau jauh di surga sana. 

Pada kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara 

khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Kusnedi, M,Pd. Drs. H. Promadi, M.A, Ph.D. dan Dr. Drs. 

H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag. selaku Wakil Rektor I, II, III 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Nurdin, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag., Dr. Toni Hartono, S.Ag. M.Si., Dr. Azni, 

M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

dan Bapak Yantos, S.Ip, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si., dan Bapak Dr. Miftahuddin M.Ag., 

selakuu dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang 

telah memberikan riang dan waktu, ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Nurdin, M.A., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah 

banyak membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan 

motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen sekalian yang selama masa perkuliahan telah 

mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis hingga saat ini, para pegawai 

dan staf di Fakuktas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak 

membantu penulis. 

9. Kepada Kepala Sekolah, guru-guru dan staf SMK Teknolgi YPL Lirik 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

10. Kepada seluuuruh siswa SMK Teknologi YPL Lirik yang telah bersedia 

membantu dan menjawab pertanyaan angket yang telahh penulis berikan. 

11. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, doa, yang 

membantuku dan selalu mengisi hari-hari yaitu Adelina Aulia Arin 

Kasari,  Febrian Habib Buana, Hassanul Ihksan Rizal, Adam Syafullah 

Qadim, Rahmat Eka Saputra Ali, dan sahabat-sahabatku dimanapun 

kalian berada. Sekali lagi penuulis ucapkan terimakasih. 

12. Untuk seluruh keluarga besar konsentrasi Broadcasting kelas D dan 

teman-teman semuannya yang tidak dapat disebutkan namanya satu 
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persatu dan dimanapun berada. Terimakasih telah menjadi bagian dan 

pelengkap selama ini, yang telah banyak berbagi waktu, kebersamaan, ilm 

dan berjuang bersama. 

13. Untuk sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLI 2017, 

kecamatan Lirik, Desa Redang Seko yang selalu memberikan dukungan 

Adelina Aulia Arin Kasari, Juju Nuralfiyah, Iqbal Saputra, Matsna Amin, 

Yara Dayelma, Mega, Fajri, Nur Jannah, Huswatun Hassanah 

14. Terimakasih kepada kosan Al-Kareem yang senantiasa selalu memberikan 

kenyamanan, dan memberikan banyak pengalaman. Dan terimakasih 

kepah Productions House The Goyang Production. 

15. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014, 

khususnya Remaja Hijrah yang telah menjadi bagian dari segala 

perjuangan dari awal hingga akhir masa perkuliahan. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama menjalani proses perkuliahan di UIN SUSKA RIAU FAKULTAS 

DAKWAH DAN KOMUNIKASI kosentrasi Broadcasting. Semoga kebaikan 

hati, ketulusan, kemurahan, bantuan dan doa dari seluruh pihak di atas mendapat 

balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi pada dunia akademis dan praktis serta memberikan 

manfaat bagi orang lain yang membacanya. 

Penulis juga memohon atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis 

perbuat Selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka 

dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan 

dimasa mendatang. 

Pekanbaru, 16 Mei 2019 

Penulis, 

 

 

YOSRINALDO 

NIM. 11443101323 


