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KATA PENGANTAR 

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga proposal 

skripsi kualitatif ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya mungkin 

proposal skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Proposal skripsi ini 

disusun dengan penuh rintangan baik yang datang dari penulis maupun dari luar, namun 

dengan penuh kesabaran dan terutama dengan adanya pertolongan dari Allah SWT, sehingga 

proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Proposal skripsi ini memuat topik tentang 

“Konstruksi Identitas Diri Pengguna Narkoba Dalam Interaksi Sosial Di Wilayah 

Kebon Jeruk Jakarta Barat” dan sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk 

dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak lupa penulis mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi 

ini: 

1. Drs. Dadan Iskandar M.Si. selaku dosen pembimbing yang selama ini sudah banyak 

membantu penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini. 

2. Dr. Elly Yuliawati, M.Si. Selaku Ketua Bidang Studi Public Relations 

3. Dr. AgustinaZubair, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

4. Ida Anggraeni Ananda,SS.M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

5. Orang tua tercinta Bapak H. Zawawi dan Ibu Elly Horyanti yang telah banyak 

membantu peneliti dalam memberikan motivasi maupun materi. 

6. Guru majelis ta’lim peneliti Habib Alwy bin Zein Alaydrus yang telah memberikan 

nasihat ketika hati peneliti gundah gulana 

7. Subyek penelitian dalam tulisan ini yaitu udin, bagong dan silay (nama samaran). Dan 

juga ada 2 orang pihak yang termasuk instansi pemerintahan untuk dilakukan 

pengamatan soal narkoba yaitu bapak RT wilayah Kebon Jeruk dan Pak polisi polres 
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8. Vintani Aulia  yang selalu mendukung, memberi nasihat dan selalu memberikan kasih 

sayangnya selama ini 

9. Keluarga besar Universitas Mercu Bana Meruya, khususnya teman-teman seperjuangan 

kami Public Relations 2014 atas semua dukungan, semangat, dan kerja samanya. 

.  

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi yang disusun ini masih banyak kekurangan 

atau jauh dari kesempurnaan, karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun. Mudah-mudahan proposal skripsi ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri 

selaku penulis dan umumnya bagi para pembaca. Sekian dan terima kasih. 
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