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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi) ini dengan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Dalam Tugas Akhir (skripsi) yang diberi judul “ Representasi Poligami Melalui 

Komunikasi Verbal Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan ” ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan untuk mendapat gelar strata satu (S1) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir (skripsi) ini, penulis menyadari bahwa usaha yang dilakukan 

untuk membuat laporan ini dapat terlaksana atas izin ALLAH SWT, bimbingan serta 

dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak.  

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati saya sebagai penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberi saya kehidupan, kekuatan serta waktu untuk 

menyelesaikan laporan ini. 

2. Keluarga terkasih, orang tua yang selalu mendoakan saya tanpa hentinya dan adik-

adik yang saya sayangi dan selalu memberi dukungan dan semangat selama proses 

penelitian ini.  

3. Bapak Dr. Arif Kusuma A.P,MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

5. Bapak Drs. Abdurahman J, MS selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

6. Ibu Euis Heryati S. Sos., MM, M.I.Kom selaku Ketua Bidang Konsentrasi Penulis 

yang saya hormati.  
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7. Ibu Prof. Dr. Kanti Walujo, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing, mengarahkan dan selalu memberikan ide-ide bagi penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

8. Bapak Ikbal Rachmat, MT selaku dosen penguji 1 yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan pengarahan untuk penulis dalam pelaksanaan sidang skripsi.  

9. Bapak Dani Vardiansyah, M.Si selaku dosen penguji 2 yang telah meluangkan waktu 

dan memberikan pengarahan untuk penulis dalam pelaksanaan sidang skripsi.  

10. Sahabat terkasih yang seperjuangan, Devy Sundari, Avia V. Gumilar, Irma Nopiani, 

Nurhayati, dan Erma yang selalu memberikan dukungan, doa serta tukar pendapat 

yang selama ini diberikan kepada penulis.  

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar dapat 

lebih baik lagi. Dengan segala keterbatasan, penulis berharap semoga apa yang telah 

dihasilkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.  

 

 

Jakarta,   Januari 2016 

 

   

 Annisa Oktaviani  

 

 

 

 

 

 


