KATA PENGANTAR

“Terpujilah TUHAN, sebab kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya kepadaku dengan
ajaib pada waktu kesesakan” (Mazmur 31: 21)
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah Bapa di Sorga, sang
Juruselamat, Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih karunia-Nya sehingga
peneliti mampu untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul “PERANAN
APLIKASI WATTPAD DALAM MENGASAH KEMAMPUAN MENULIS
(Studi Deskriptif mengenai peranan Aplikasi Wattpad dalam Mengasah
Kemampuan Menulis pada Siswi SMA di Kota Bandung). Tuhan yang telah
memberikan roh kudus-Nya turun atas peneliti, sehingga dalam pengerjaan
penelitian ini, peneliti selalu dapat merasakan cinta kasih-Nya yang terus bersamasama dengan peneliti.
Tak lupa peneliti mengucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua
peneliti, ibunda Ida Yayuk Purnamasari dan ayahanda Yanuar Prasetyawan,
yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan dan selalu mendukung peneliti. Ibu
dan Ayah adalah sumber kekuatan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Ibu
dan Ayah yang selalu merentangkan tangan lebar-lebar ketika peneliti merasa lelah
dan hampir menyerah. Penelitian ini, peneliti persembahkan untuk ibu dan ayah.
Pada kesempatan yang baik ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA, selalu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.
Terima kasih atas segala bentuk perizinan yang diberikan kepada peneliti.
2. Yth. Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi.
3. Yth. Bapak Olih Solihin, M.I.Kom., selaku Plt Ketua Prodi Ilmu
Komunikasi. Terima kasih atas segala bentuk perizinan yang diberikan
kepada peneliti.
4. Yth. Bapak Dr. Ali Syamsudin, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Wali IK-5
2014 dan Ketua Sidang pada penelitian ini. Terima atas segala bentuk
nasihat, arahan dan bimbingannya selama peneliti berkuliah di Unikom,
serta masukan pada saat Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Skripsi.
5. Yth. Bapak Inggar Prayoga, M.I.Kom, selalu Dosen Pembimbing.
Terima kasih karena sudah membimbing peneliti, dari yang tidak tahu
menjadi tahu. Maafkan peneliti jika selama ini menjadi anak bimbing
yang susah untuk mengerti setiap revisi yang diberikan. Setiap
pengetahuan dan dukungan yang Bapak berikan akan selalu peneliti ingat.
6. Yth. Bunda Dr. Desayu Eka Surya, M.Si, selaku Dosen Penguji pada
penelitian ini. Terima kasih Bunda, karena sudah memberikan motivasi
kepada peneliti. Motivasi serta masukan yang bunda berikan sangat
membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih telah memberikan pengajaran

yang berharga kepada peneliti selama peneliti berkuliah di Unikom.
Pengajaran tersebut bukan hanya tentang Ilmu Komunikasi tapi juga
tentang nilai-nilai kehidupan. Semoga peneliti dapat menerapkan
pelajaran yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada peneliti. Peneliti
berdoa supaya Bapak dan Ibu selalu sehat dalam penyertaan Tuhan.
8. Yth. Sekretariat program Studi Ilmu Komunikasi, Mba Enno dan Mba
Astri. Terima kasih karena sudah bersusah payah untuk mengurusi segala
bentuk administrasi yang peneliti butuhkan.
9. Adik-adik informan, Angie Suci Nurhaliza, Korin Werlina Yedija,
Clarabelle Puspitadewi Kuncoro dan Sheliah Sylvania Patty. Terima
kasih karena sudah berbaik hati untuk menjadi informan dalam penelitian
ini. Peneliti doakan supaya adik-adik semua sukses dalam studynya.
10. Adik peneliti, Renita Karael. Terima kasih atas segala bentuk
dukungannya. Terima kasih karena walau kamu jauh dari Bandung, walau
kamu juga memiliki kesibukkan sendiri, kamu tetap peduli dengan
kondisi peneliti. You are the best sister in the WORLD!
11. Kakak-kakak peneliti, Seraf Alien Sandrilla, Gideon Yudha Prakoso,
Nadia Ningrum dan Yodi Ferdinan Pelupessy. Terima kasih atas
dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada peneliti.
12. Keponakan-keponakan peneliti yang lucu-lucu, Alexandrite Crystal,
Emerald Elena Pelupessy dan Devin Andreas Pelupessy. Rasa lelah
peneliti sekita hilang kalau sudah bersama dengan kalian. Terima kasih
karena sudah jadi sumber kebahagiaan peneliti. Aunty sayang kalian.

13. Eyang-eyang peneliti, Yohanna Riyati, Alm. Tugiman Buhari, H.
Iskandar dan Hj. Tini. Terima kasih karena telah menjadi contoh yang
luar biasa bagi diri peneliti. Terima kasih telah mengajarkan peneliti
untuk menjadi orang yang mandiri, kuat dan belajar untuk tidak
bergantung pada orang lain, melakukan semua sendiri jika masih bisa.
Peneliti berdoa supaya eyang-eyang selalu diberikan kesehatan dan umur
yang panjang. Untuk eyang papi, peneliti tahu bahwa eyang akan
menyertai penelti di Surga sana.
14. Sahabat peneliti, Rivha Vitaloka Adhi Sara dan Fadhilah Afifah
Iskandar. Hunny, terima kasih karena sudah sabar dan setia berteman
dengan peneliti selama empat tahun ini. Peneliti tidak menyangka bahwa
hubungan yang awalnya dimulai dari satu kelompok mata kuliah
Pengantar Ilmu Komunikasi bisa berlanjut hingga saat ini. Peneliti berdoa
supaya persahabatan kita bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama.
Maafkan kalau selama ini peneliti suka marah-marah, but I love you guys,
always.
15. Sahabat peneliti, Alisha Luthfiya dan Siti Mutya Ayundari. Sahabat
dari zaman alay dan sampai seterusnya. Sahabat yang serba sama, samasama suka Bigbang, sama-sama suka kerupuk seblak, sama-sama susah
dapat pacar (tapi itu dulu), sama-sama tinggal di Ujung berung, tapi susah
sekali untuk bertemu. Terima kasih untuk setiap dukungan dari kalian
untuk peneliti. Salam VIP!

16. Teman-teman IK-Jurnalistik 2, khususnya Hesti Retno Wahyuni, Syifa
Sri Wahyuni, Dwi Damayanti Sutedja, Intan Nurcholis dan Janet
Helga Barend. Terima kasih karena sudah mengenalkan tempat-tempat
makan yang enak dan murah. Terima kasih karena setiap kali peneliti
bersama kalian, peneliti bisa berpikir sedikit kritis. Terima kasih juga
karena peneliti bisa melewati proses penelitian ini ditemani oleh kalian
yang sangat luar biasa. Untuk Janet, yang akan mengambil skripsi tahun
depan, kamu pasti mampu untuk melewati ini semua. See you on the top,
Jombs!
17. Teman-teman Immanuel Choir. Terima kasih untuk kalian teman-teman.
Setiap jumat, peneliti akhirnya bisa tertawa selepas mungkin karena
humor-humor kalian. Peneliti bisa sejenak istirahat dari rasa ketakutan,
rasa kecewa, rasa putus asa yang peneliti alami selama proses penelitian
ini. Kedepannya, peneliti ingin terus melayani Tuhan bersama dengan
kalian.
18. Terakhir untuk Benito Dani Triatmodjo. Thank you for always pushing
me to be the best version of myself even when i feel like quitting. Thank
you for being the calm to my panic. Je t’aime.
Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga Tuhan
membalas semua kabaikan yang sudah diberikan kepada peneliti.
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