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MOTTO

“Menjadi orang penting itu baik tapi lebih penting menjadi orang baik”

(KH Arifin fanani)

“Jadilah manusia yang mengerti bahwa dirimu itu manusia, lalu kamu harus tau

bahwa orang lain itu juga manusia, setelah itu kamu harus bisa memanusiakan

manusia maka kamu akan di manusiakan manusia”

(KH Hasan Fauzi)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

kesempatan untuk menyelesaikan kewajibanku dengan segala kekuranganku.

Ibuk tercintaku , terimakasih atas setiap  doa, semangat, nasehat dan kasih sayang yang

selalu kalian berikan padaku tanpa henti. Takkan pernah ku lupakan setiap jerih payah

yang telah kalian berikan.

Almarhun bapak yang telah mendidik dan mendokan saya sehingga saya bisa berdiri

sampai sekarang.

Bapak ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang membuat saya

menjadi lebih baik. Terimakasih atas semua jasa kalian selama ini

Sahabat dan teman seperjuangan ilkom 2014 terimakasih untuk momen yang telah di

berikan. Setiap canda, tawa, tangis dan perjuangan ku jadikan semangat dalam

menyelesaikan studi ini. Jadikan kebersamaan kita menjadi acuan untuk saling berjuang

dan support satu sama lain
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KATA PENGANTAR

Assalamulaikum warohmatullahi wabarukatu

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta

Salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW sehingga dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Intensitas Komunikasi

Orangtua Dengan Anak Terhadap Tingkat Penggunaan Gadget Dan Perilaku

Remaja Di Kota Semarang”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Ilmu

Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung. Terwujudnya skripsi ini adalah berkat

bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kelancaran

dan hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan kewajibannya.

2. Kepada Orang tua dan keluarga besar. Terimakasih telah memberikan doa dan

dukungan baik secara moril ataupun materil kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi ini.

3. Kepada KH arifin fanani, KH imam sya’roni dan K. Syaikul Hadi . Terimakasih

telah membimbing saya, menjadi teladan bagi saya dan selalau memberikan

arahan yang terbaik.

4. Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Bpk. Hartono, S.S., M.Pd

5. Dosen Pembimbing Trimanah, S,sos, M.Si, dan Urip Mulyadi S.Ikom.,M.Ikom

yang telah membimbing, memberi arahan, dan memberi motivasi kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah banyak membagi ilmu dan

pengalaman yang telah kalian berikan kepada penulis

7. Seluruh Staf administrasi Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Ibu Rimbar,

Mas Heru, Pak Sukma, yang telah membantu secara administratif proses

perkuliahan
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8. Seluruh sahabat ilkom 2014 yang telah berjuang bersama dan saling memberikan

semangat untuk lulus.

9. Seluruh sahabat ponpes alfattah terboyo yang selalu memberikan semangat.

10. Kepada Riski, Arvan, dan faqih, muzakka, imha yang memberikan semangat,

motivasi dan membantu selama mengerjakan skripsi ini.

11. Muhammad Rizki yang telah meluangkan waktu untuk membantu proses

penelitian dan pembagian kuesioner skripsi

12. Semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu-persatu yang ikut

mendukung dan mendoakan terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penyusunan

skripsi ini dapat lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdullilah, semoga Allah SWT selalu

meRidhoi kita semua dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Semarang, 24 Juli 2019

Penulis

Yusyfa Asfa Hidayatullah

.


