KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Karena
atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan
penelitian ini dengan tepat waktu. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti
cukup mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Terbatasnya kemampuan,
pengetahuan, dan wawasan menjadi hambatan besar dalam penyusunan
penelitian ini. Namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak,
pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dengan semaksimal mungkin.
Penelitian ini, peneliti tidak sendirian, banyak pihak yang membantu
hingga penelitian ini selesai, untuk itu pada kesempatan ini, peneliti ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ayahanda Laode
Kadir Fama dan Ibunda Sri Rahayu Ningsih tercinta

yang selalu

memberikan doa dan restunya, kasih sayang, cinta, perhatian, motivasi, dan
limpahan materi yang tidak akan pernah terbalas hingga kapanpun serta kakak
- k a k a k saya Rakhmi Sariyati, Abdurrahman Nursalam dan Fitri Ayu
Ningrum. Tidak

lupa

juga,

dengan

segala

kerendahan

hati

peneliti

selaku

Rektor

mengucapkanterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Yth.

Dr.

Ir.

Eddy

Soeryanto

Soegoto

Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu peneliti dalam
memfasilitasi pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Komputer
Indonesia.
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2. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A., Selaku
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan
surat izin dan surat pengantar untuk penelitian di Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia.
3. Yth. Ibu Dr. Rismawati, S.Sos., M.Si., Selaku Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi, telah memberikan pengesahan pada penelitian ini
untuk disidangkan.
4. Yth. Bapak Olih Solihin, M.I.kom., Selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Komunikasi dan selaku dosen wali yang telah memberikan arahan,
memberikan

saran, serta memberikan motivasi untuk membantu

kelancaran dalam penyusunan penelitian ini dan telah banyak membantu
baik saat peneliti melakukan kegiatan perkuliahan.
5. Yth.

Bapak Adiyana

Slamet,

S.IP., M.Si., Selaku

Dosen

Pembimbing penelitian yang telah banyak membantu peneliti dalam
menyusun dan memberika arahan, memberikan saran, kebijaksanaan
serta

memberikan

motivasi untuk membantu kelancaran dalam

penyusunan penelitian ini.
6. Yth.

Staf

Dosen

Program

Studi

Ilmu

Komunikasi,

yang

telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti dari awal
sampai akhir perkuliahan.
7. Yth. Astri Ikawati, A.Md. Kom., & Ratna Widiastuti, A.Md. Selaku
Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu
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dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan, serta
penelitian yang peneliti laksanakan.
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih diperlukan
penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian
kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran
dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah turut serta membantu

peneliti dalam merancang penelitian ini dan

semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya
dan pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang
telah diberikan itu akan mendapat balasan yang sepadan dari Allah SWT, Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung,

Maret 2019

Peneliti

Ismail Saleh
NIM. 41813013
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