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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmannirrahhim.  

Assalamuallaikum. Wr. Wb. 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang berlimpah hamba 

panjatkan kehadirat-Mu Ya Allah, atas segala rahmat dan karunia-Mu. Shalawat, 

serta salam semoga tercurah selalu kepada jungjunan Nabi Besar Muhammad 

SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta umatnya, atas selesainya penulisan 

dan penyusunan Skripsi dengan judul “Representasi Makna Kekeluargaan 

Dalam Drama Korea Reply 1988”.  

Penulisan serta penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi di Universitas 

Komputer Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Ilmu Humas, Program Strata-1 (S-1). 

Selama dalam proses penyusunan skripsi ini banyak kendala yang peneliti 

hadapi, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, terutama kedua 

orang tua-Mama Mulyani dan Pak’e Samin Sahlan, yang telah mendedikasikan 

hidupnya untuk peneliti dan juga adik tercinta Muhammad Billal Isha Musha, 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka tidaklah berlebihan bila peneliti dalam 

kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan dari dasar hati 

yang paling dalam kepada berbagai pihak, kepada :  
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1. Yang terhormat Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA, 

selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 

Komputer Indonesia (Unikom) masa bakti 2020-2022, yang telah 

memberikan motivasi, dorongan moril, serta telah memberikan 

kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan 

Skripsi di Progam Studi Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Komputer Indonesia. 

2. Yang terhormat Dr. Melly Maulin P, S.Sos M.Si, selaku Ketua 

Program Studi  Ilmu Komunikasi Fisip Unikom masa bakti 2020-2022, 

yang telah memberikan pengesahan pada penelitian ini, dukungan, 

motivasi, serta pengajaran yang baik selama peneliti melaksanakan 

perkuliahan. 

3. Yang terhormat Dr. Manap Solihat, M.Si, selaku Sekretaris sekaligus 

dosen kemahasiswaan Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom, yang 

telah memberikan dukungan, motivasi, serta pengajaran yang baik 

selama peneliti melaksanakan perkuliahan. 

4. Yang terhormat Prof. Dr.Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, Selaku 

dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unikom masa bakti 2018-

2020. 

5. Yang terhormat Dr. Rismawaty, M.Si, selaku ketua prodi masa bakti 

2018-2020, juga sebagai wali dosen yang telah memberikan dukungan, 

tenaga, waktu, pikiran, serta pengajaran yang baik selama penulis 

melaksanakan perkuliahan. 
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6. Yang terhormat Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si, selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu dan 

pengetahuan serta meluangkan waktu untuk memberikan arahan, 

pengetahuan, saran dan masukan serta motivasi kepada peneliti selama 

penyusunan keseluruhan dari Skripsi. Terimakasih atas arahan dan 

bimbingannya, semoga kebaikan ibu di balas oleh Allah dengan 

kebaikan yang berlimpah. 

7. Yang terhormat Ratna Widiastuti, A.Md dan Astri Ikawati, A.Md, 

selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan bantuan dan kerjasamanya selama peneliti berkuliah, serta 

dalam membuat surat perizinan untuk penelitian ini. Membantu proses 

administrasi akademik. 

8. Teman-teman yang tidak berhenti memberikan motivasi, dukungan dan 

selalu bersedia untuk memberikan pelukan terhangat Kakak Diaz 

S.Ikom, Kakak Suci S.Ikom, Syifa S.Ikom, Alviani S.Ikom, Natasha 

S.Ikom, Rezka S.Ikom dan Anggun. 

9. Saudara dan sahabatku Dr.Putra Ybm, Dr.Randy, Mas Sadewa dan 

Terimakasih juga kepada Dr.Fahmi Sp. KJ. 

10. Yang amat sangat peneliti sayangi dan cintai seluruh anggota keluarga. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah 

membantu, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasi yang sebesar-sebasarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga bantuan, doa, serta amal 

kebajikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin. 
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Manusia tiadalah yang sempurna, tentunya dalam penulisan penelitian ini pun 

masih belum sempurna. Untuk itu, kritik serta saran yang dapat mendorong peneliti 

untuk lebih baik, sangat peneliti harapkan sebagai acuan dalam pembuatan laporan-

laporan lain dimasa yang akan datang.  

Atas bantuan semua pihak, baik yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung, peneliti ucapkan terimakasih banyak. Akhirnya, harapan besar peneliti, 

penelitian ini dapat memberikan guna dan manfaat, khususnya bagi penulis. 

 

 

Bandung, 01 Maret 2020 
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