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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- 

Nya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Konstruksi 

Makna Foto Seksi Sebagai Ajang Eksistensi Diri Bagi Siswi SMA Di Kota 

Bandung (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Foto Seksi Bagi Siswi 

SMA di Kota Bandung sebagai Ajang Eksistensi Diri melalui Media Sosial 

Instagram)”. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua tercinta, Ibu Dini Ratna Hadiana dan Ayah Rukman Hermanto, 

serta kakak dan adik saya, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, 

semangat, dorongan dan dukungan yang tak pernah putus baik moril maupun 

materil, serta do’a yang terus mengalir kepada saya hingga saat ini. 

Selama prosesnya, akhirnya sampai pada tahapan proposal penelitian yang 

harapannya saya dapat melanjutkan proses penelitian ke-tahapan selanjutnya. 

Saya sangat menyadari banyak sekali peran dan dukungan dari berbagai pihak. 

Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, saya juga ingin mengucapkan 

terima kasih kepada:   

1. Yth. Dr.Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku rektor Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan studi di Universitas Komputer Indonesia. 

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

Universitas Komputer Indonesia Bandung, telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut dicontoh. 
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3. Yth. Dr. Rismawaty S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan pengetahuan serta motivasi selama 

peneliti melakukan perkuliahan baik di kelas atau pun di luar kelas. 

4. Yth. Olih Solihin S.Sos, M.Si selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi sekaligus ketua sidang dan dosen yang telah banyak 

memberikan nasihat, masukan serta pengetahuan, kepada penulis agar 

lebih baik kedepannya. 

5. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, M.Si, selaku ketua sidang dan dosen yang 

telah banyak memberikan nasihat, masukan serta pengetahuan, kepada 

penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

6. Yth. Tine Wulandari, M.I.Kom. selaku penelaah serta dosen wali peneliti 

yang telah memberikan arahan, motivasi, serta saran dan kritik yang 

membangun pada peneliti selama berada di kampus Unikom untuk 

menempuh kuliah 3,5 tahun. 

7. Yth. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si, dan Oki A. Ismail, M.I.Kom, selaku 

dosen pembimbing yang telah sabar menghadapi peneliti dan banyak 

memberikan masukan, arahan, saran, waktunya, dalam bimbingan 

proposal penelitian agar dapat berlanjut dan diselesaikan dengan baik. 

8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen tetap dilingkungan Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu 

dan pengalaman yang sangat berharga selama peneliti melakukan 

perkuliahan disini. Terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan, 
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serta pengalaman berharga bagi peneliti selama menjalankan perkuliahan 

di kampus Unikom. 

9. Yth. Ratna Widiastuti., A.Md., Selaku staff Sekretariat Dekan FISIP 

UNIKOM yang dengan sabar serta ikhlas banyak membantu semua 

keperluan peneliti dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi. 

10. Yth. Astri Ikawati, A.MD.Kom Selaku staff Sekretariat Program Studi 

Ilmu Komunikasi yang dengan sabar serta ikhlas banyak membantu semua 

keperluan peneliti. 

11. Sahabat - sahabat saya, Vidia, Aulya, Dashen, Ayasa Fariz, untuk 

persahabatan yang kita jalin sejak awal kuliah, terima kasih telah banyak 

memberikan penulis pelajaran dan pengalaman berharga, menjadi rekan 

diskusi dan bantuan lainnya yang sangat berarti bagi penulis. Serta semua 

pihak yang telah membantu penulis hingga terleselesaikan laporan ini. 

Dalam melaksanakan penulisan ini, saya menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan yang mendasar pada penyusunan proposal penelitian ini. Oleh karena 

itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat 

membangun. Kritik dan Saran sangat saya harapkan untuk penyempurnaan 

penelitian. Akhir kata semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya 

dan umumnya bagi pembaca. 

Bandung,   Maret 2019 
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