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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulilah Penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah 

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan  gambaran tentang 

Strategi komunikasi Syafana Islamic School Gading Serpong Periode 2011/2012. 

Penulisan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Komunikasi pada jenjang studi Strata Satu (S1) Program Studi Public Relations di 

Universitas Esa Unggul Jakarta.  Penelitian ini merupakan penerapan ilmu 

komunikasi yang penulis peroleh dalam perkuliahan. 

Peneliti menyadari banyak mendapat bantuan baik materil dan moril maupun 

dengan doa dari berbagai pihak. Karena itu, peneliti perlu menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikanku inspirasi dalam hidup. 

Mamaku tersayang yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, 

pengorbanan, doa.  Nasehat-nasehat dari Alm.  Ayah agar aku selalu semangat 

dalam mengenyam pendidikan yang tinggi ditengah peranku sebagai ibu.  

2. Bpk. Sumartono, M.Si, selaku kepala program studi Hubungan Masyarakat 

dan selaku pembimbing materi, yang telah bersedia menyediakan waktunya 

untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan berbagi inspirasi kepada saya 
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sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Semoga Allah melimpahkan 

berkah, rahmat, dan karunia kepada bapak beserta keluarga. 

3. Bapak Halomoan Harahap, Selaku Dosen Universitas Esa Unggul, yang telah 

banyak membantu diawal pembuatan skripsi. 

4. Bpk. Dr. Indrawadi Tamin M.Sc. selaku Dekan Fikom Universitas Esa 

Unggul. 

5. Untuk Keluarga ku tercinta (Suamiku Agus Prasetyono, anak-anakku Arinda 

Kamila putri dan Adinda Nazla Moyra) 

6. Teman-teman semua jurusan Hubungan Masyarakat kelas eksekutif angkatan 

2006,2007,2008. 

7. Bp. H.  Nanang Firdaus Masduki, Lc. selaku Manager Direktor Syafana 

Islamic School atas kesempatan yang diberikan. 

8. Ibu Hamidah Liliarni S.Pd.  selaku Kepala Sekolah Toddler/PG/TK Syafana 

Islamic School Gading Serpong atas waktu dan kesediannya untuk 

memberikan informasi kepada peneliti. 

9. Ibu Acie selaku anggota Komite Sekolah (PTA) atas waktu dan kesediaanya 

untuk memberikan informasi kepada peneliti. 

10. Ibu Litha selaku wali murid Syafana gading serpong atas waktu dan 

kesediannya menjadi nara sumber. 
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Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu namanya, yang telah membantu dalam penulisan skripsi 

ini. Penulisan skripsi ini memang jauh dari kesempurnaan, namun penulis 

berharap skripsi ini mampu menjadi acuan yang bermanfaat untuk penelitian 

berikutnya. 

Jakarta, Maret 2012 

 

Meryn Anggria 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 




