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KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia 

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi 

Komunikasi SDIT THI dalam Menarik Orang Tua Siswa Memilih Sekolah”. 

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister dalam program studi Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pasca 

Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta.  

Alhamdulillah, dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah 

memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:  

1.  Kaprodi Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul Jakarta, Prof. Dr. Erman Anom, Ph.D. beserta seluruh staf atas segala 

bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama pendidikan. 

2.  Ibu Dr. Ummanah, S.Sos, M. Si sebagai pembimbing yang telah memberikan 

pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan 

penelitian tesis ini. 

3. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas 

Esa Unggul Jakarta yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis. 

4. Ibu Ratna Dewi, S.Pd. sebagai Direktur Operasi Yayasan Pendidikan Islam 

(YPI)  Tunas Harapan Ilahi (THI), Divisi Pendidikan YPI THI, Divisi SDM 

dan Umum YPI THI, beserta semua staffnya atas izin dan informasi data 

penelitian yang diberikan serta kerjasamanya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

5.  Ibu Zizah Nurazizah, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDIT Tunas Harapan Ilahi 

(THI) beserta jajarannya, yang telah memberikan ijin dan bantuan informasi 

data penelitian serta kerjasamanya mulai observasi awal, proses penelitian 

hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6.  Komite sekolah dan seluruh orangtua siswa SDIT THI yang sudah membantu 

memberikan informasi kepada penulis demi terlaksananya proses penelitian 

ini berjalan dengan lancar. 

7. Bapak Solih, S.Pd.I dan Ibu Elis Herliasih S.Pd.I orang tua yang penulis 

banggakan. Berkat do‟a dan dukungannya akhirnya penyusunan tesis ini 

berjalan lancar dan tepat waktu. 

8. Suami dan anak-anakku (Alya SPH, Athifah ZPH, Qutbhi Ammar PH) yang 

selalu memberikan semangat dan dukungannya setiap saat.
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9.  Teman-teman sejawat, terimakasih atas dukungannya. Kepada semua pihak 

yang telah membantu terlaksananya penelitian tesis ini, terima kasih atas 

dukungan dan doanya selama ini.  

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, 

oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan 

penulisan ini. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis 

ini dapat bermanfaat untuk kita semua.  

 

Jakarta, 28 September2020 

 

Nyi Dewi puspitasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




