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KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

segala rahmat dan karunia-Nya dalam membantu saya menyelesaikan proposal 

yang berjudul “Impression Management Guru Anak Tunagrahita di SLB C 

Dian Grahita” proposal ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Komunikasi  bidang Public Relations. 

Peneliti menyadari penyusunan proposal ini akan sangat sulit tanpa bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Isparwati Asri, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Thank you so much Ibuku  

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Komunikasi 

4. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public 

Relations 

5. Orang tua saya Ibu Sri Waryanti dan Bpk. Udin Supian yang telah sabar 

serta memberikan cinta dan dukungan dalam proses pengerjaan proposal 

ini. 
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6. Untuk suster Joanna yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa 

melakukan penelitian di SLB C Dian Grahita 

7. Ka Caca, Ka Lusi, Ibu Santi, dan Ibu Christin yang telah bersedia 

menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dan juga untuk Marcellinus 

yang hebat, terima kasih adik, semoga Tuhan selalu melindungi adik  

8. My best supporter, my best cheerleader, Valdi Hadistira. Thank you so 

much for anything u did. Thank you for teach me how to be a good player 

for PUBG and now i’m addicted with it. And it be one of my motivation 

to accomplish my research   

9. My cutest supporter, Kak Alma yang selalu mengajarkan kedewasaan, 

kesabaran, selalu optimis, dan yang gapernah bosen dengerin keluhan 

aku. Love you to the moon and back. Untuk my another cheerleader, 

Ipong yang semangat kuliahnya dan Lina yang teramat sangat berperan 

karena sudah memberikan laptop untuk kerjain skripsi ini ditengah 

ketiadaan laptopku, makasih ya non. 

10. Untuk seluruh mahasiswa/i jurusan hubungan masyarakat Universitas 

Mercu Buana kelas karyawan Menteng. Terima kasih karena telah 

bersama – sama untuk 8 semester ini. 

11. Last but not least, big thanks untuk semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhir kata saya selaku penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila 

ada kesalahan dalam penulisan proposal penelitian ini. Penulis sadar bahwa 

proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan 

saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi lebih baiknya karya ini di masa 

yang akan datang. 

Jakarta,  Agustus 2018 

 

Rizki Afani Andalusi 
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