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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta atas 

segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan  Tesis yang berjudul : Konstruksi Komunikasi Antara 

Pemain Game Dalam Memenangkan Permainan (Studi Fenomenologi Terhadap 

Perilaku Gamers di Game DOTA 2). 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu 

Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian 

ini mengkaji tentang bagaimana konstruksi dan pola komunikasi antara pemain 

game dalam memenangkan permainan game DOTA 2. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : Dr. Yoyoh Hereyah M.si, sebagai 

dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga 

berterima kasih kepada Dr. Henny Gusfa, MM. selaku Penguji pada Seminar 

Proposal, Dr. Ahmad Mulyana, M.Si, dan Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku 

Penguji pada Ujian Tesis, Prof. Dr. Ir. Didik J. Rachbini, M.Sc Direktur Program 

Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

situasi kondusif di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen 

dan staf administrasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi, termasuk rekan-rekan 

mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Orangtua yang dengan penuh kasih saying dan kesabarannya mendorong penulis 
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untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada sahabat, teman dan seluruh pihak yang selalu mendukung, mendoakan, 

dan membantu terselesaikannya tesis ini. Besar harapan penulis agar Tesis ini 

dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang Komunikasi. 
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