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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT 

yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KONSEP DIRI 

REMAJA PENGGUNA APLIKASI TIK TOK DI KOTA BANDUNG (Studi 

Fenomenologi Tentang Konsep Diri Remaja Pengguna Aplikasi Tik Tok Di 

Kota Bandung Dalam Menunjukkan Eksistensi Diri Di Lingkungan 

Pergaulannya)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

 Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua 

orang tua tercinta Bapak Hendi Suhendi dan Ibu Rusmiati yang telah 

memberikan kasih sayang dan semangat kepada peneliti dan juga memberikan doa 

serta dukungan moril maupun materil, tanpa dukungan tersebut peneliti tidak akan 

mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini. 

 Peneliti sadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak 

mungkin tanpa adanya dorongan, bimbingan dan juga bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, secara 

khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 
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1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A selaku dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah 

mengeluarkan surat penelitian ke lapangan dan menandatangani lembar 

pengesahan skripsi ini. 

2. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan sekaligus sebagai dosen yang telah banyak memberikan 

pengetahuan dan berbagi ilmu serta wawasan selama peneliti melakukan 

perkuliahan serta memberikan pengesahan pada skripsi ini. 

3. Yth. Olih Solihin, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 

dan sekaligus sebagai dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan 

dan berbagi ilmu serta wawasan selama peneliti melakukan perkuliahan. 

4. Yth. Tine Agustin Wulandari, M.I.Kom selaku dosen wali yang telah 

banyak memberikan ilmu, nasehat dan bimbingannya kepada peneliti 

selama menempuh studi di Universitas Komputer Indonesia sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

5. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 

peneliti, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan 

dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku ketua sidang sekaligus 

pembimbing di UNIKOM Broadcasting yang telah memberikan arahan, 

bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan maupun 

penyusunan skripsi ini. 
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7. Yth. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si selaku penguji yang telah memberikan 

arahan, saran dan motivasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

8. Yth. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si, Drs. Manap Solihat, M.Si, Tina 

Rakhmatin Sabariah, M.I.Kom selaku dosen tetap Program studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, beserta seluruh dosen Ilmu 

Komunikasi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti selama perkuliahan 

berlangsung. 

9. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md selaku 

sekretaris Program studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu semua 

keperluan peneliti sebelum dan sesudah peneliti melakukan penelitian ini.  

10. Yth. Dian Rissa Herdianti dan Yayan Suryana selaku kakak peneliti 

yang dikasihi dan sayangi, terimakasih atas segenap perhatian, kasih 

sayang dan pengorbanan yang kalian berikan pada peneliti dari awal 

kuliah hingga kini. 

11. Yth. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberi keceriaan, 

dorongan, dan semangat kepada peneliti. 

12. Yth. Seluruh informan peneliti yang telah bersedia meluangkan waktu 

dan memberikan informasi bagi peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

13. Teman-teman seperjuangan: Christin, Tias, Aprina, Tessa, Aulia, dan 

rekan-rekan IK-2, IK-Jurnalistik-1 2015 yang selalu menjadi tempat 
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bertukar pikiran dan mendukung satu sama lain hingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Rekan-rekan UNIKOM Broadcasting yang selalu memberikan 

semangat kepada peneliti dan menjadi tempat diskusi bagi peneliti. 

15. Sahabat-sahabat: Faiza Sintia Mutmainna, Jeddah Nuranda, Ilmiana 

Juarni, Ayu Regita, Anandya Yuliana, Asyfi Hanifah yang selalu 

memberikan perhatian, motivasi, semangat, keceriaan dan kebersamaan 

untuk selalu berbagi dalam susah maupun senang. 

16. Serta semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pembuatan 

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa 

dan dukungannya. 

 Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi 

ini, semoga dibalas setimpal oleh Allah SWT. 

 Skripsi ini tidak luput dari kesalahan, baik dalam proses pembuatannya 

ataupun hasil yang peneliti sajikan. Untuk itu, guna menyempurnaan skripsi ini, 

peneliti selalu terbuka untuk kritik dan saran. Akhir kata peneliti berharap skripsi 

ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. 

Wassalamua’laikum wr.wb. 

Bandung,  Agustus 2019 

  

                Yuliani Resti Fauziah 

                        NIM. 41815027 


