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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak 

kesempatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Master Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta dengan baik dan tepat 

pada waktunya yang berjudul “Kesadaran dan Perilaku Komunikasi Dalam 

Penggunaan Facebook” (Studi Fenomenologi Kesadaran dan Perilaku 

Komunikasi Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Kedokan Gabus, Indramayu-

Jawa Barat). 

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, 

sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, 

peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada orangtua yakni 

Bapak Amrizal dan Ibu Dainah yang selalu mencurahkan kasih saying dan doa 

yang tidak henti-hentinya kepada peneliti. Peneliti juga mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan 

pelajarannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.  
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2. Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister 

Ilmu Komunikasi dan Ibu Dr. Henni Gusfa, M.Si selaku Sekretaris 

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi  

3. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama saya 

menempuh studi selama 2 tahun ini. 

4. Staf Tata Usaha Pascasarjana Meruya dan Menteng 

5. Kepada seluruh informan yang telah bersedia membantu dalam penelitian 

ini ibu Surniah, ibu Lina Sugiarti, ibu Sarifah, ibu Masitoh, ibu Maya, ibu 

Markonah, ibu Sartiyem, ibu Atika, ibu Mariah, dan ibu Taryem.  

6. Sahabat dan kesayangan yang setia menemani peneliti, Riska Aprilla dan 

Pusi yang juga sabar memberikan semangat, membantu serta dukungan 

kepada penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Komunikasi yang telah setia 

menemani hari-hari peneliti selama perkuliahan hingga tesis ini selesai: 

Kak Icha, Ka Kiki, Iyes, Mamih Nurul, Bang Iqbal, Bang Mus, Ibu luluk 

serta Ka Tina, Terima Kasih untuk pertemanan, keceriaan, dan 

dukungannya selama ini.  

8. Dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 kelas Meruya dan 

konsentrasi Media Industry & Business yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu per satu.  
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Akhir kata, Peneliti berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat 

bagi pengembangan ilmu.  

 

Jakarta, Maret 2018 

      Peneliti 

 

      (Yosi Dayanti) 
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