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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang 

maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para 

sahabat dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Setelah melalui berbagai rintangan dan proses 

yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan. Segala rasa syukur 

yang dalam saya panjatkan kepada sang Illahi yang telah memberikan kemudahan 

dikala saya mengerjakan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan saya. 

Adapun tema penulisan proposal skripsi ini adalah “Opini Khalayak Pada 

Pernikahan Dini di Kampung Duku ( Studi Kasus di KampungDuku Rt.002 Rw.5 

Petukangan Utara,Pesanggrahan, Jakarta Selatan)” apa lagi dizaman sekarang ini 

banyak sekali kaum remaja yang melaksanakan pernikahan dini baik tuntutan dari 

orang tua atau sebuah kecelakaan yang akhirnya harus melakukan pernikahan 

dini. 

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik dari segi materil maupun formil. Hal itu tidak lepas karena 

keterbatasan, kelemahan, serta kekuranga saya. Namun pada akhirnya saya 

berharap agar skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan menjadi sumbangan yang 
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berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Komunikasi 

khususnya Public Relations. 

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepda pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, dan 

memberikan motivasi besar kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini khususnya akan 

peneliti sampaikan  

1. Terima kasih kepada Dr.AgustinaZubair,M.si, M.Si, selaku dosen 

pembimbing yang senantiasa selalu memberikan masukan dan bimbingan 

kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. EllyYuliawati, Msi.  Selaku ketua bidang studi public relations 

Universitas Mercu Buana. 

3. Dr.Agustina Zubair,M.si,selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

4. Terima kasih yang sebesar-besar nya kepada kedua orang tua, ibu Sri 

Purnama dan bapak Usman Gumanti, karena perjuangan, kerja keras dan 

doa nya peneliti dapat menempuh pendidikan yang tinggi hingga 

mencapai gelar sarjana hilmukomuniksi. 

5. Terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen program studipublic 

relations yang telah memberikan ilmu sejak peneliti awalmasukkuliah. 
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6. Terima kasih kepada kekasih saya Dafi Luzman Baiqun yang selalu 

membantu dan memberikan support serta sahabat sekaligus teman 

seperjuangan yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada 

peneliti. 

 

Jakarta, 5  Februari 2018 
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