
 

KATA PENGANTAR 

 
 Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, puji syukur kehadirat 

Allah SWT dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas karunia dan rahmat yang telah 

diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang dibuat sebagai bagian 

dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Komunikasi  di 

Universitas Mercu Buana.  

Thesis berjudul “Konsep Diri Dalam Membangun Kualitas Hidup Sehat (Studi 

Fenomenologi Pada Anggota Komunitas Herbalife Klub Sehat Ersanddi Jakarta), diangkat 

penulis karena ketertarikan penulis terhadap gaya hidup sehat yang sedang trend saat ini. 

Fenomena hidup sehat  belakangan  ini  mulai  marak, ditandai  dengan  pola-pola  diet  yang 

sedang  berkembang  saat  ini.  salah  satu yang  sedang  trend  adalah  program hidup sehat dan 

turun berat badan oleh komunitas Klub Sehat Herbalife. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

komunitas memiliki peran yang mempengaruhi konsep diri dalam membangun perilaku hidup 

sehat. 

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada: 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya 

2. Kedua orang tua, papah, mamah yang telah memberikan nasihat serta doa yang tulus ikhlas, 

my beloved husband (Fahrul Rozi) yang telah memberikan dukungan moril dan materil dan 

my beloved kids (Syakira dan Raffa) yang selalu membuat tersenyum dan bahagia.  
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3. Dr. Nur Kholisoh, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu penulis 

dalam memberikan ide, saran dan kritiknya serta dengan sabar mendidik dan membimbing 

peneliti selama proses penelitian berlangsung. 

4. Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melaksanakan tesis. 

5. Dr. Henny Gusfa, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana, atas bantuan, arahan dan motivasinya selama melaksanan 

penelitian. 

6. Seluruh dosen dan staff pengajar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, yang 

selama ini telah berbagi banyak ilmunya tentang dunia komunikasi dan telah sabar 

membimbing peneliti selama kuliah. 

7. Para narasumber penelitian: Mba Ersa, Mba Siti Alawiyah, Ka Dinny, Windha, Mba Lulu, 

Anisa dan bu Vera yang dapat menerima kehadiran penulis dan membantu penulis dalam 

memperoleh data serta bersedia menjadi narasumber dan berbagi pengalamannya kepada 

peneliti  

8. Teman-teman Klub Sehat Ersanddi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung dan memotivasi untuk hidup sehat jasmani dan rohani, atas keceriaan dan 

kebersamaan selama ini . 

9. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Magister Ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana 

angkatan 2014 terutama kelas Corporate communication  yang telah banyak berbagi tawa 

dan memberi banyak masukan ide dan saran serta sharing dalam penulisan tesis ini 
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10. Kepada seluruh pihak, ijinkan peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah 

laku serta tutur kata yang tidak berkenan dihati, karena peneliti hanya insan biasa yang tidak 

luput dari salah dan khilaf, serta mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya telah sudi 

membimbing peneliti menjadi dewasa. 

Akhirnya tesis ini peneliti buat agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya 

peneliti sendiri. Tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

       Jakarta, 22 September 2017 

 

 

           PENELITI 
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