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KATA PENGANTAR 

 

 

Penelitian yang berjudul “Preferensi Struktur Dan Tamu Dalam Video Sketsa 

Komedi di Media Youtube (Studi Di Universitas Kristen Maranatha)”, memiliki 

tujuan untuk memberikan pemahaman dalam preferensi pengguna YouTube di 

Universitas Kristen Maranatha mengenai jenis struktur video dan keberadaan serta 

kriteria tamu dalam konten video YouTube komedi berbentuk sketsa-sketsa. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

wawancara mendalam, dan dianalisis menggunakan metode perbandingan analisis 

method of aggrement untuk mencari tahu kecenderungan preferensi dari informan-

informan 

 Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Penelitian kualitatif ini masih memberikan pemahaman 

singkat mengenai struktur video dan tamu pada konten video YouTube dan masih 

memiliki potensi yang sangat luas untuk diteliti dikemudian hari. 

 Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Boedi Hartadi Kuslina S.E., MBA selaku pembimbing peneliti yang telah 

terus sabar dan mendukung peneliti dalam penulisan tugas akhir ini. 

2. Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan 

moril serta kepercayaan mereka terhadap perjalanan pendidikan peneliti 

3. Nanri Keizo dari Oita University, Japan, sebagai pembimbing pra-penelitian 

peneliti yang dilakukan selama 1 semester saat peneliti melakukan program 

pertukaran pelajar. 

4. Seluruh teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan semangat, 

informasi, tenaganya selama penulisan tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat secara riil 

ataupun manfaat untuk dijadikan sebagai pembelajaran atau penelitian selanjutnya. 

Tuhan memberkati kita semua 
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