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KATA PENGANTAR 

 

Allahumman-fa’niy bimaa ‘allamtaniy wa 'allimiy maa yanfa’uniy, wa zidniy 
‘ilman – Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau 
ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, serta 
tambahkanlah ilmu kepadaku. 
 

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada 
Allah SWT atas segala kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini 
dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya peneliti tidak akan 
sanggup untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga 
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang 
telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. 
Peneliti bersyukur masih memiliki semangat, harapan, dan kesempatan dalam 
meraih mimpi serta mengembangkan intelektualitas, passion, dan talenta sehingga 
dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Konstruksi Makna Kepahlawanan Sosial 
dalam Digital Storytelling Webserial Medok Pendekar Jari Sakti Bukalapak.com. 

 
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 tanda dan makna kepahlawanan yang dikonstruksi dalam sebuah 
webserial berjudul Medok Pendekar Jari Sakti. 

 
Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung 
memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada 
kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

 
1. Keluarga tercinta, Umi Rofi’ah, Abi Mahya Hasan, dan Adik Azma Dwi 

Wardaty. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang selalu 
diberikan selama kuliah dan penyusunan tesis ini. 

2. Lathifatuzzahra Taufiq, yang tidak pernah bosan menjadi penyemangat dan 
pengingat dikala penyusunan tesis, menjadi teman sharing berbagai hal. 
Terima kasih banyak.  

3. Dr. Farid Hamid, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing 
dan mengarahkan peneliti selama penyusunan tesis hingga dapat 
diselesaikan. 

4. Dr. Henni Gusfa, M.Si sebagai ketua sidang tesis. Peneliti ucapkan terima 
kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan sejak awal peneliti menuntut 
ilmu di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, 
Universitas Mercu Buana. 
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5. Drs. Abdul Rahman HI, MM, M.Si sebagai penguji ahli yang telah sangat 
membantu memberikan tambahan ilmu dan bimbingannya saat sidang akhir 
tesis. 

6. Dr. Ahmad Mulyana, M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu 
Komunikasi. 

7. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana beserta 
jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di Program 
Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

8. Seluruh dosen pengajar beserta seluruh staf administrasi Program Studi 
Magister Ilmu Komunikasi. 

9. Rekan-rekan kuliah seperjuangan Corcomm 2016 yang telah bersama-sama 
menimba ilmu, berbagi pengalaman dan suka duka selama menempuh 
pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Mercu Buana. 

10. Seluruh keluarga besar, saudara, dan teman-teman peneliti lain yang 
mendukung serta memberikan doa dan semangat selama penyusunan tesis 
ini berlangsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 
Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis 
ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. 

 
 
 

         Peneliti  
      
 
 

Syafiq Muhammad 
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