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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan cinta-Nya 

yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dengan  judul “KONSTRUKSI ROMANTISME 

MELALUI TEKNIK SINEMATOGRAFI DALAM FILM EVIM SENSIN”. 

Shalawat serta salam semoga selalu terutus tiada akhir kepada junjungan Nabi kita 

Muhammad SAW, beserta keluarga-Nya serta para sahabat-Nya. 

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan 

selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Feni Fasta, SE,M.Si selaku pembimbing penulis yang telah membantu 

membimbing penulis hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini. 

Terima kasih atas segala perhatiannya yang sangat besar dan 

bimbingannya serta ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. 

2. Orang tua tercinta, Bpk. Nasrulloh dan Ibu Ani Setiyawati yang telah 

melakukan segala dukungan, nasehat, doa dan cintanya. Berkat beliaulah 

yang menyemangatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi 

ini. 

3. Sahabat seperjuangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Broadcasting dari 

awal semester sampai akhir yaitu Hani Rizqi Aprilian, Teguh Daniko, dan 

Fatiah Sri Mulyani yang selalu menemani penulis dalam kegiatan 

perkuliahan mulai dari dalam kelas, makan bersama, mengerjakan tugas 

hingga hangout bersama. 

4. Semra Abla, dan Hendri Agustian, yang telah membantu penulis dalam 

memberikan referensi internasional baik yang berbahasa Turki maupun 

berbahasa Inggris sebagai penunjang penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini. 
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5. Sartika Dewi dan Himma Widya Rahma sebagai sahabat bimbingan 

bersama dan selalu memberikan masukan perbaikan di setiap 

pertemuannya kepada penulis. 

6. Teman-teman Broadcasting angkatan ke-26 yaitu Ani Alpiani, Ade Novi 

Yusuf, Achmad, Rismaya Fatchul Jannah, Dian  Fatma Kartika, Belle 

Dita, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita semua 

selama ini, saling mensupport satu sama lain agar dapat lulus bersama-

sama. 

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai 

kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan 

perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa 

dikembangkan lebih lanjut lagi. 

 

 

 

Jakarta, 24 Januari 2018 

 

 

Wilda Fajriah 
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