
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam dan 

juga pencipta segala kehidupan yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-nya, 

serta atas izin-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

KONSTRUKSI MAKNA EMOSI (Studi Fenomenologi Mengenai Konstruksi 

Makna Emosi Bagi Komunitas Film Bandung Terhadap Film Joker Melalui 

Kehidupan Kehidpuan Tokoh Utama). Tak lupa juga Salam serta Salawat atas 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi 

umatnya sehingga bisa meniru kegigihan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas, peneliti menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan 

kesulitan. Namun berkat bantuan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Maka dari itu dalam 

kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya  kepada orang tua penulis, Alm. ibunda tersayang 

Siti Heriyahtun., S.Pd dan ayahanda tercinta Daday Hidayat., S.Pd yang tak 

pernah lelah memberikan dukungan moril serta materil selama perkuliahan dan 

selalu mendoakan anaknya agar dapat sukses di dunia dan di akhirat. Tak lupa 

juga kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat serta memberikan 



arahan, juga berbagi tentang pengalamannya terhadap peneliti. Terima kasih telah 

menjadi keluarga yang selalu memotivasi penulis dari dulu sampai sekarang. 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, serta tidak mengesampingkan 

peran dari masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Yth. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto Selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia (UNIKOM), yang telah memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk melakukan studi di Univesitas Komputer Indonesia. 

2. Yth Assoc Prof. Dr. Lilis Puspitawati., S.E., M.Si., Ak Selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan izin kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian ini. 

3. Yth. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, serta telah memberikan ilmu nya kepada peneliti 

baik di kelas maupun diluar kelas. 

4. Yth. Dr. Manap Solihat, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi, yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada penulis dalam 

melakukan penelitian ini, serta telah memberikan ilmu nya kepada peneliti baik di 

kelas maupun diluar kelas. 

5. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom Selaku Dosen Wali, yang 

senantiasa membantu segala kepentingan peneliti selama perkuliahan dari awal 

semester hingga sampai saat ini. 



6. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi masa 

jabatan sebelumnya, yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada 

peneliti dalam melakukan penelitian ini, serta telah memberikan ilmu nya kepada 

peneliti baik di kelas maupun diluar kelas. 

7. Yth. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak membimbing, memberikan masukan, arahan, nasehat, serta motivasi 

kepada peneliti selama masa penulisan skripsi ini. 

 8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

senantiasa berbagi untuk memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada peneliti. 

9. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

membantu peneliti dalam mengurusi persuratan selama penyusunan skripsi 

maupun selama perkuliahan. 

10. Kelas IK 6 (2016) dan Kelas Humas 4 (2016) sebagai tempat belajar 

yang sangat menyenangkan selama perkuliahan. 

11. Amelia Regina Syafira sebagai teman terkasih yang telah 

memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dan senantiasa membantu 

segala keperluan dalam menjalani masa penulisan, sehingga skripsi ini dapat 

berjalan baik dan selesai tepat waktu.  

12. Ahmad Faisal Muzaki, Ariza Dwiyansyah Darmawan,  serta 

Muhammad Fuad Alwy Sudistira yang senantiasa menjadi tempat sharing satu 



sama lain dalam menjalani masa penulisan skripsi ini maupun selama masa 

perkuliahan. 

13. Informan Penelitian yang sudah meluangkan waktunya untuk 

menceritakan pengalamannya kepada peneliti yang nantinya dijadikan informasi 

untuk keperluan peneliti dalam membuat skripsi ini 

14. Serta Kepada Semua Pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-

persatu. Terima kasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

Peneliti berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan 

yang peneliti dapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini, serta semoga skripsi 

ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, terutama bagi 

kemajuan dunia pendidikan. Akhir kata, peneliti mengucapkan permohonan maaf 

atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Penulis, 

 

Fahmi Akhmad Firdaus 

NIM. 41816203 



 


