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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena 

dengan rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 

baik. Penyusunan penelitian ini berjudul : KONSEP DIRI WANITA 

PANGANDARAN MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA ASING (Studi 

Deskriptif Mengenai Konsep Diri Wanita Pangandaran Menikah Dengan 

Warga Negara Asing di Pangandaran Dalam Meningkatkan Eksistensi 

Dirinya)”, dan merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi guna mendapat 

nilai akhir bagi kelulusan di tingkat (S1). 

Dalam penelitian ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesuliatan serta 

hambatan baik teknis maupun non-teknis. Namun atas izin Allah Yang Maha Esa, 

serta berkat usaha, bantuan, doa, semangat, bimbingan serta dukungan yang 

peneliti terima, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak 

terutama kepada orang tua peneliti khususnya kepada Ibu Neni Rohaeni selaku ibu 

dari peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M. A selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIKOM yang telah memberikan 

segala bentuk perizinan yang diberikan kepada peneliti. 
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2. Yth, Dr. Risamawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi, peneliti sangat berterimakasih atas segala ilmu yang telah 

diberikan. 

3. Yth, Olih Solihin, M.I.Kom selaku PLT ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi, peneliti sangat berterimakasih atas segala bantuannya. 

4. Yth, Dr. HM. Ali Syamsuddin Amin, Drs., SAG., M.Si selaku dosen 

wali dari peneliti, terimakasih atas segala bantuan dan masukannya. 

5. Yth, Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing 

peneliti yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

mengerjakan skripsi ini, peneliti sangat berterimakasih atas segala 

bantuannya. 

6. Yth, Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku Ketua Sidang yang telah 

memimpin jalannya sidang dan, terimakasih atas segala masukannya. 

7. Yth, Tine A. Wulandari, M.I.Kom selaku penelaah dari peneliti, 

terimakasih atas segala masukannya. 

8. Yth, Kepada seluruh dosen Ilmu Komunikasi khususnya kepada 

dosen Jurnalistik, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan 

kepada peneliti. 

9. Yth, Astri Ikawati, Amd. Kom dan Ratna Widiastuti, Amd. Kom 

selaku Sekretariat Prodi Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu 

penulis dalam segala perizinan dalam pembuatan Skripsi ini. 
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10. Terimakasih kepada seluruh informan yang telah memberikan 

informasi sehingga peneliti mendapatkan kelancaran dalam menyusun 

Skripsi ini. 

11. Kepada Hani Irmayanti selaku kakak dari peneliti, terimakasih telah ikut 

membantu dan ikut membimbing dalam pembuatan Skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada semua teman saya di UNIKOM maupun di luar 

UNIKOM, Alviani, Lusy, Nuning, Anastasya, Natasha, , Syifa, Rezka, 

Ramdan, Faiz, dan Ayu. Terimakasih atas dukungannya selama ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.. 

13. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

membantu peneliti hingga terselesaikannya Skripsi ini. 

Dalam pembuatannya Skripsi ini, penulis menyadari bahwa laporan ini 

masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan dalam 

skripsi ini peneliti mengharapkan semua pihak dapat memberikan kritik dan saran 

agar dapat menjadi bahan evalusai bagi peneliti. 

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi 

yang dapat membantu peneliti mulai dari pelaksanaan sampai dengan 

penyelesaiannya Skripsi ini. 

 

Bandung, Agustus 2018 

 

Peneliti, 

 


