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7. Yth. Astri Ikawati, A.Md. Kom, dan Ratna Widiastuti, A.Md. Kom,
selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas
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9. Yth. Dadan Ramdan selaku informan pendukung yang tak sungkan
berbagi pengalaman, ilmu dan memberikan motivasi untuk peneliti dalam
proses penelitian.
10. Teman-teman di Ilmu Komunikasi 2014, khususnya Ilmu Komunikasi 4
dan Jurnalistik 2014. Terima kasih telah banyak memberikan penulis
dukungan dan pengalaman selama berkegiatan di internal kampus maupun
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14. Serta rekan-rekan Gaspol, tongkrongan, “Psychospeed”, dan
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mentor semasa mencari jati diri dimanapun kalian berada yang tidak
bisa saya ucapkan satu persatu, selalu memberi semangat agar penelitian
skripsi ini cepat rampung. Doa saya untuk kalian semua seperti udara.
Akhir kata guna penyempurnaan laporan penelitian ini, peneliti selalu
terbuka untuk kritik dan saran, semoga skripsi Penelitian ini bermanfaat bagi kita
semua. Terimakasih
Bandung, Agustus 2018
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