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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena 

atas restu, rahmat, dan hidayah-Nya Saya dapat menyelesaikan proposal Tugas 

Akhir yang berjudul “Hubungan Intensitas Menonton Drama Korea Dengan 

Romantic Beliefs Pada penggemar drama Korea di kalangan Generasi Milenial” 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Penulis menyadari bahwa proposal Tugas Akhir ini masih belum sempurna 

dikarenakan terbatasnya referensi yang penulis miliki, maka penulis berharap 

pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar proposal ini 

lebih baik lagi. Dan dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan proposal 

tugas akhir ini. Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penelitian selanjutnya serta dapat 

diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang pengetahuan. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan perbaikan dari 

berbagai pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Disamping itu tidak terlepas 

dari berbagai dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak oleh karena itu 

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kedua orangtua ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya untuk ayah ku Supeno dan ibu ku tercinta 
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Rumiyem. Karena selalu memberi bantuan doa dan motivasi kepada 

penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. Selaku rector Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dekan Fakultas Psikologi Muhammad Iqbal, M.Sc., Ph.D beserta 

jajaran Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Irfan Aulia Syaiful S.Psi, M.Psi selaku pembimbing Akademik. 

5. Ibu Setiawati Intan Savitri SP,M.Psi selaku pembimbing tugas akhir yang 

telah sudi meluangkan waktu, menyumbang ide pikiran dan memberikan 

semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir. 

6. Ibu Erna Multhada, S.HI., S.Psi., M.Si selaku pembimbing tugas akhir saat 

dikelas tugas akhir yang membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir. 

7. Kepada dosen-dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang 

tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. 

8. Kepada kakak ku Aris Suwantoro, terima kasih atas bantuan materil dan 

morilnya. 

9. Terimakasih untuk Teman-teman satu angkatan 2015 Fakultas Psikologi 

yang telah membantu saya dalam hal penyebaran dan pengisian kuesioner. 

10. Terimaksih untuk Diah Ayu Meidawati, Meidyana Mutiara dan Annisa 

Ananda S yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Terima kasih untuk teman-teman ku Indri, Carera, Vidiyani, Trias Afifah, 

Ninis, Kikio, Nadhira, dan Dian Daru terima kasih atas pengalaman yang 
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pernah kita ukir selama beberapa semester ini dan yang selama ini 

menemani saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

12. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya yang 

namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu. 

Penulis menyadari ada banyak nama yang tidak tersebut. Untuk itu penulis mohon 

maaf, semoga Allah membalas segala amalan, bantuan dan pengorbanan semua 

pihak dengan balasan yang lebih baik. 

Jakarta, Januari 2019 

 

Penulis 
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