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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala Puji dan syukur yang tidak dapat terhitung peneliti panjatkan 

kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Dzat Penguasa yang tidak pernah tidur diatas 

‘Arsy-Nya, memelihara langit dan bumi beserta isinya selalu menyebut Asma-

Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasullulah, Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berserta para  sahabat dan  pengikutnya 

hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian dengan judul REPRESENTASI MASKULINITAS DALAM FILM 

HUMBA DREAMS (Analisis Semiotika Roland Barthes mengenai Representasi 

Maskulinitas dalam Film Humba Dreams) 

Dalam penelitian yang merupakan skripsi akhir untuk menyelesaikan 

program studi  Ilmu Komunikasi tingkat S-1, tidak sedikit peneliti dihadapkan 

dengan kendala dan hambatan. Namun, banyak pihak pula yang memberi 

bimbingan, arahan dan dukungan yang terus menerus membuat peneliti terpacu 

untuk segera menuntaskan penelitian ini. 

Sebuah karya tulis tidak lah lengkap tanpa sebuah kata pengantar. Maka 

dari itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada orang 

yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsiini, terutama peneliti 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, 

Ayahanda Supriadi Saleh dan Ibunda Veny Elmira atas segala cinta, kasih 

sayang dan kepercayaan yang begitu besar kepada peneliti. Tanpa mereka, peneliti 
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tidak akan mendapat dukungan baik secara moral maupun materil yang tidak 

dapat ditukar dengan nominal berapapun, dan juga disetiap doa dikesunyian 

malam mereka mendoakan yang terbaik untuk anaknya.  

Selama menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa 

dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan saran dari 

berbagai pihak yang telah membantu peneliti. Oleh karena itu peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses 

penyusunan Skripsi ini, Khususnya peneliti sampaikan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Assoc. Prof Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik Universitas Komputer Indonesia 

Bandung.  

3. Dr. Melly Maulin P. S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan kebijakan dan telah berkenan dalam 

perizinan, memberikan bimbingan dan serta kemudahan dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

4. Dr. Manap Solihat, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi yang 

telah mengkoordinir jalannya perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.   

5. Inggar Prayoga, M.I.Kom. selaku Ketua Pelaksana Sidang Skripsi TA 

2020-2021 Semester Ganjil yang telh memberikan arahan selama peneliti 

melakukan penelitian skripsi ini. 
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6. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos, M.Si selaku dosen wali, yang telah menjadi 

orangtua peneliti di Kampus dari awal pengarahan perkuliahan, memberi 

dorongan, memberikan izin mengambil SKS lebih, hingga saat ini 

7. Yth. Tine Agustin Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen 

Pembimbing yang terus menerus memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

nasehat bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.  

8. Yth. Drs. Alex Sobur, M.Si. selaku dosen Metode Penelitian Kualitatif  

dan Filsafat Ilmu Komunikasi yang telah memberi inspirasi dan arahan 

dalam memberikan materi perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian. 

9. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom. selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak memberi informasi dan membantu peneliti 

selama pengurusan skripsi ini.  

10. Yth. Ratna Dwi Astuti,A.,Md. selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam pengurusan skripsi ini. 

11. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM yang telah 

memberikan pendidikan dan juga pengarahan hingga peneltian ini dapat 

terlaksana. 

12. Informan Peneliti yang telah memberi kesempatan untuk bisa berdikusi 

dan bertukar pikiran mengenai penelitian ini. 

13. Teman-Teman UNIKOM, Terutama IK-1 2017 dan IK Jurnalistik 

2017, yang telah memberikan pengalaman serta menemani penelti selama 

menuntut ilmu di UNIKOM hingga peneltian skripsi ini. 
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Akhir kata, Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi 

pembaca. Walaupun penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Peneliti  

pribadi, mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun untuk 

penyempurnaan penelitian di kemudian hari. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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