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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas izin dan kehendakNya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.  

Skripsi yang diberi judul “Analisis Semiotika Cover Majalah Bobo Edisi 

Oktober 2011” dibuat sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar strata satu 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik 

moril maupun materil dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu mempermudah dan 

memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi.  

Kepada keluarga penulis, khususnya Bapak, Mama, Adik, Bibi Moa, dan 

Bibi Ti yang selalu memberikan motivasi dan menyertai doa restu kepada penulis. 

Datangnya cobaan dari Allah SWT di awal tahun ajaran baru sempat menyurutkan 

niat penulis dalam proses penyusunan skripsi, namun atas dukungan dan doa 

kalian penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ya Allah Engkau 

telah mengirimkan orang-orang yang setia menyayangi dan mendukung penuh 

penulis dalam kodisi apapun. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tak pernah 

bosan memberikan perhatian serta mendukung semua aktivitas penulis. Semoga 

penulis bisa membanggakan kalian suatu hari kelak. 

Untuk Bapak Indrawadi Tamin, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul serta Bapak Drs. Abdurrahman, MS selaku 

Kajur Jurnalistik dan Dosen Pembimbing materi penulisan Skripsi yang setia 
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memberikan kritik dan saran membangun kepada penulis. Terima kasih atas 

nasehat, cerita kehidupan, dan cerita-cerita lucunya. 

Ibu Ade Suryani, M.Soc.Sc selaku Dosen Seminar dan Teknik Penulisan 

Ilmiah yang selalu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis terkait 

penyusunan skripsi. 

Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul, tanpa kalian penulis tidak berarti apa-apa. Untuk Mas Agus dan Mas 

Helmi yang telah membantu penulis mengurus semua keperluan surat menyurat 

riset dan selalu siap menjawab pertenyaan-pertanyaan penulis tentang skripsi.  

Terima kasih kepada Visual Editor majalah Bobo Mas Sigit Purnomo 

yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian dan 

senantiasa mempermudah dalam setiap kesempatan. Kepada Mbak Tasya sebagai 

garda terdepan Majalah Bobo yang sudah bersedia menerima permohonan surat 

riset penulis. Mas-mas Office Boy yang selalu memberikan pelayanan terbaik 

dengan menyuguhkan minum tiap kali penulis bertandang ke redaksi Majalah 

Bobo. Serta seluruh staf Majalah Bobo yang secara tidak langsung turut 

membantu penulis dalam proses penelitian di sana. 

Ka Icang, Ka Kiki, Ka Dede, dan Ka Rikih yang membantu penulis 

dalam menemukan ide awal penyusunan skripsi. Bang Aris yang secara tidak 

langsung terlibat membantu penulis untuk memilih majalah Bobo. Untuk Ka 

Dewi yang bersedia menjawab kebingungan-kebingungan penulis saat proses 

penyusunan skripsi. Ka Nelly dan Ka Ruben yang mau memberikan contoh dan 
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penjelasan tentang metode semiotika. Kepada seluruh senior dan alumni 

Jurnalistik 2007, terima kasih. 

Alumni Jurnalistik 2004 dan 2006 khususnya Ka Boho, Ka Dion, dan Ka 

Eby yang bersedia memberikan gambaran tentang penyusunan skripsi.  

Sebagai kaum minoritas Gang Gahul Jour-jour 2008 sudah memberikan 

pengalaman yang mengesankan bagi penulis. Kalian merupakan anggota gang 

terabsurd yang pernah penulis temui. Omen dan Eko yang selalu pasrah menerima 

cubitan-cubitan iseng penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam 

segala hal. Martyn yang biasanya memberikan tumpangan pada penulis dikala 

pergi bersama dengan gang gahul, namun rupanya sudah menemukan 

“penumpang” baru. Rian yang selalu penulis bully karena manajemen retesting 

dan waktunya yang buruk. Tipur si mysterious girl, yang hobinya tiba-tiba 

menghilang tanpa meninggalkan jejak. Cici Meli yang tak pernah merasa 

kenyang. Wuri si pawang ular, serta Tian dan Meri penganut aliran jalan yang 

lurus. Last but not least Ayu yang makin karanjingan bersaling silang. Terima 

kasih teman!  

Untuk Ismi, Aryani, Hasan, Teteh Ami terima kasih atas waktunya untuk 

saling tukar pikiran mengenai skripsi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih 

kepada teman-teman FIKOM 2008 yang bersedia NIMnya penulis pakai untuk 

meminjam buku-buku di perpustakaan. Para penjaga perpustakaan yang selalu 

sabar membantu penulis mencarikan buku yang dibutuhkan selama penyusunan 

skripsi. 
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Terima kasih untuk Alfina, Yanuar, Risna, Ichsan, Sabrina, Doni, Adam, 

Marcel, Helmi, Elly, Olga, Hilda, dan Nisa atas jawaban-jawaban kalian yang 

mengundang tawa dan imajinatif.  

Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang 

telah mendukung dan mendoakan penulis dalam peyusunan skripsi ini hingga 

selesai. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa/i lain untuk membuat 

skripsi yang lebih baik. 
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