
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan 

serta hidayah kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

Skripsi ini merupakan laporan penelitian untuk mendapatkan gambaran 

tentang konstruksi pesan dan makna dalam cover majalah XY-Kids! Skripsi ini 

merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian ini 

merupakan penerapan ilmu komunikasi yang peneliti peroleh dalam perkuliahan.  

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, maka peneliti 

ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah mempermudah dan 

memberikan petunjuk kepada peneliti dalam proses pelaksanaan hingga 

penyusunan Skripsi.  

Untuk keluarga peneliti, Ibu dan Bapak (alm), dan kakak yang selalu 

mendukung, mendidik, dan memfasilitasi peneliti hingga saat ini. Terima kasih 

karena kalian telah memberikan peneliti kebebasan dan kepercayaan untuk 

memilih jalan hidup. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kerja keras dan 

kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kelak peneliti bisa 

menjadi kebanggaan untuk kalian. Amin. 
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Bapak Drs. Indrawadi Tamin M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul dan Bapak Drs. Abdurrahman MS selaku 

Ketua Jurusan Jurnalistik yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti. 

Untuk Bapak Arifin Harahap, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

begitu baik hati sekali kepada peneliti. Terima kasih, pak. 

Seluruh Dosen FIKOM dan Staf yang telah membantu peneliti selama 

proses penyusunan Skripsi ini. Untuk Mas Agus dan Mas Helmi yang selalu, 

selalu dan selalu membantu peneliti mengurus semua hal mulai dari surat 

menyurat sampai informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti. 

Untuk redaksi XY-Kids! Mas Wahyu, Mas Karto, Mas Maki, Mas Mame 

yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan riset dan senantiasa 

membantu peneliti dan mempermudah peneliti di setiap kesempatan. Dan untuk 

admin yang paling ganteng, keren Mas Yunus yang telah membuat hari-hari 

peneliti selalu riang gembira selama berada di Markas XY-Kids!  

Untuk anak-anak DKV 08, Aday, Apray, Ripper, Mis, dan Aslam yang 

sudah mau bermotor-motoran ria menemani peneliti menuju redaksi sebuah 

majalah tapi sayangnya penelitian skripsi ini takdirnya bukan di sana. Terima 

kasih juga untuk pinjaman buku-buku dkv nya. 

Untuk Ruben dan Rikih terima kasih banyak telah mau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak mengenai seluk beluk dunia 

“perskripsian”. Dan terima kasih juga untuk Rahadian. 

Dan juga untuk semua teman-teman di kampus, Indah, Putri, lala, Devina, 

Dea, Kero dan Chindy. Dan semua anak FIKOM angkatan 2008 lainnya yang 
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tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya. Semoga yang 

lagi nyusun skripsi bisa lulus semua semester ini. Amin ☺. 

 

Jakarta, Februari 2012 

 

 

      Tia Purbaningrum 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




