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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, peneliti diberikan kemudahan, kesabaran, 

kekuatan dan karunia yang tiada hentinya selama mengerjakan skripsi yang 

berjudul “KONSTRUKSI MAKNA PERAWATAN DIRI SEBAGAI 

IDENTITAS NEO-MASKULIN (Studi Fenomenologi mengenai Konstruksi 

Makna Perawatan Diri sebagai Identitas Neo-Maskulin di Kalangan 

Mahasiswa Kota Bandung)”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat Ujian 

mendapat gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 

Universitas Komputer Indonesia Bandung. Tidak lupa shalawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.  

Penyusunan skripsi ini, peneliti susun sebagai pertanggung jawaban 

akademik yang wajib untuk terus-menerus mencari, menggali dan 

mengembangkan serta  mengamalkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan 

bagi masyarakat. Selama mengerjakan skripsi ini, peneliti merasakan banyak hal 

yang menjadi pendorong untuk peneliti mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi.  

Penelitian skripsi ini juga merupakan bukti nyata bahwa peneliti sudah melakukan 
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berbagai kegiatan akademik yang membawa peneliti hingga tahap akhir dalam 

perkuliahan.  

Selesainya Penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta arahan 

dari dosen juga bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya 

untuk membantu peneliti dalam mengerjakan usulan penelitian. Saran dan kritik 

yang membangun sangat peneliti harapkan untuk peningkatan penyusunan di 

masa yang akan datang. Penyusunan skripsi ini tidak sedikit peneliti mengalami 

kesulitan dan hambatan, namun atas izin Allah SWT, usaha, serta bantuan dari 

berbagai macam pihak yang diterima baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripisi ini dengan 

tepat waktu.  

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada terkira 

kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan karunianya sehingga penulis mampu 

berada dititik akhir penyelesaian akademik. Tidak lupa pula peneliti berterima 

kasih kepada semua pihak terutama kedua orang tua penulis yaitu Bapak Joksen 

Sembiring dan Ibu Bungancari br Ginting yang selalu membantu dan memberikan 

dukungan baik moral, spiritual, dan material serta doa kepada peneliti hingga 

detik ini. Tidak lupa peneliti juga berterimakasih kepada saudara peneliti baik 

Kakak, Abang dan Adik peneliti yang telah berusaha untuk mendukung dan 

menghibur peneliti. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya semoga 

Allah SWT selalu memberkahi, melindungi dan memberi umur panjang. Serta 

dengan penuh kasih dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan juga terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku 

Rektor Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan bantuan 

pendidikan baik berupa beasiswa dan telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut untuk dicontoh. 

2. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A, selaku Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung, telah memberikan izin untuk 

melakukan Penelitian Skripsi ini. 

3. Yth. Rismawaty S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom Bandung, yang telah memberikan berbagai ilmu 

kepada penulis selama perkuliahan berlangsung. 

4. Yth. Olih Solihin, M.I.kom selaku sekretaris program studi Ilmu 

Komunikasi dan Pembimbing yang telah membantu peneliti selama 

menggarap skripsi penulis dan memberi arahan yang sangat membantu 

peneliti. Memotivasi dan semangat bagi peneliti.  

5. Yth. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si selaku ketua sidang usulan skripsi 

yang telah banyak memberikan masukan sehingga memudahkan peneliti 

memahami permasalahan penelitian.  

6. Yth. Madihah Bajrie, M.I.Kom selaku penelaah dalam sidang skripsi 

yang membantu merevisi kesalahan-kesalahan yang dilakukan peneliti.  

7. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku dosen wali peneliti yang telah 

memberikan peneliti arahan, masukan dan bimbingan selama mengikuti 

perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia.  
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8. Yth. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan kasih 

sayang kepada peneliti, serta  didikan pengetahuan dan moral yang luar 

biasa selama peneliti mengemban ilmu.  

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

Sekretariat Program Studi yang telah membantu dalam pengurusan 

administrasi peneliti selama masa perkuliahan. 

10. Yth. Elisabeth A.S Dewi selaku Dosen Hubungan Internasional 

Universitas Parahyangan, yang sudah bersedia menjadi informan dan 

memberikan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti selama melakukan penelitian. 

11. Yth. Syaldie Sahude selaku Volunteer Aliansi Laki-Laki Baru, yang 

sudah bersedia menjadi informan dan memberikan memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. 

12. Andre Farhan, Adhitya Tirta Dharma, Efri Agashi, Aurum Ahmad 

Bustomi, dan Rio Abdu Rojak, Mahasiswa dari berbagai Universitas 

Bandung, yang telah bersedia menjadi informan peneliti.  

13. Sahabat-Sahabat yang sangat luar biasa  Christin Yolanda Sirait, Tias 

Aprillia, Yuliani Resti Fauziah, Christin Yolanda Sirait, Sri Listia, Nadhifa 

salsabila, Tita salsabila, Wahyuni, Indra, Fidia, Lasmaria, Annur J yang 

telah memberi makna positif, canda, tawa, semangat, doa dan dukungan 

sepanjang masa perkuliahan.  
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14. Kerabat peneliti di UKM Pers Birama, atas dukungan dan pengalaman 

yang sangat luar biasa. Kekompakan dan rasa kekeluargaan, kalian adalah 

rumah kedua bagi peneliti. 

15. Teman-teman di Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2015 

khususnya IK5 dan Jurnal-1, yang telah membantu peneliti bertukar 

pikiran, berdebat, dan kerjasamanya peneliti ucapkan terima kasih.  

16. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan 1 persatu telah membantu 

peneliti dan memberikan begitu banyak kontribusi selama proses 

pengerjaan proposal penelitian ini.  

Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlimpah bagi semua pihak 

yang membantu penulis dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam 

penyusunan Skripsi ini. Untuk mendapatkan kesempurnaan usulan penelitian ini, 

penulis menerima kritik dan saran positif yang kiranya akan sangat bermanfaat 

bagi penulis. 

Tidak banyak kata yang bisa peniliti ucapkan, peneliti hanya bisa 

mendoakan semoga atas segala bantuan, bimbingan, dan segala macam kebaikan 

semua pihak yang telah diberikan kepada peniliti mendapatkan balasan pahala 

dari Allah SWT.  

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat diterima dengan 

sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat, guna menyempurnakan hasil dari skripsi 

ini, peneliti mengharapkan adanya saran dan masukan untuk skripsi ini. Terima 

kasih yang sebesar-besarnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan. khususnya Ilmu Komunikasi 
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Wassalamualaikum Wr.Wb 

Bandung,  Juli 2019 

Peneliti 

 

Aprina Br Sembiring 

NIM.41815159 


