KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “INTERPRETASI KHALAYAK
TERHADAP PERAN ISTRI PADA PROGRAM “DUNIA TERBALIK” DI
RCTI, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi dari Universitas Mercu Buana Jakarta dan dapat diselesaikan tepat
pada waktunya.
Penulis berharap bahwa penelitian dapat berguna bagi masyarakat serta
dapat membantu masyarakat. Penulis berharap pembaca dapat memahami poinpoin yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Dan penulis juga memohon
masyarakat untuk dapat memaklumi apabila penelitian ini masih memiliki
kekurangan dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, diharapkan dapat membantu
dalam perbaikan pengerjaan penelitian ini agar menjadi lebih baik.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari
berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih
antara lain kepada:
1. Ibu Sofia Aunul, M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk
bimbingannya yang sangat berguna dan menyenangkan bagi penulis.
2. Bpk. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting Universitas Mercu Buana.
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3. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercubuana
4. Bpk. Rahmadya Putra N, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang
sudah memberikan pengarahan pada setiap awal perkuliahan, terimakasi
atas setiap konsultasi yang diberikan sehingga penulis dapat mengambil
mata kuliah yang tepat.
5. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, yang
telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sejak semester
awal sampai dengan diselesaikannya penelitian ini.
6. Para staff dan karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercubuana.
7. Bpk Mukri dan ibu Kasdah Kedua Orangtua penulis, beserta semua
keluarga penulis atas semua kasih sayang, cinta dan doa yang tak pernah
berhenti mengiringi perjalanan penulis sampai kapanpun.
8. Sahabat-sahabat atrium Annisa Putri, Anisa Faulawati A, Asty Andhiny
Marsal, Ameliya Angelina, Siti Syifa Hanifa, Putri Intan, Christi Yuhas
Dini, Fikki Hadiansyah, Ramos P, Rilwan A, Sony Harun, Edi Faizal.,
yang telah membuat hari-hari penulis lebih menyenangkan dalam
pengerjaan skripsi.
9. Suci Nihayati Nisa, Octalia Ratnasari, Yolanda Safira, Armando Malsi
rekann-rekan selama bimbingan.
10. Kepada Syah Dinar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk
membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan penelitian.
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11. Sahabat penulis yang berada di Tangerang dan rekan kerja di Loe Diva
Salon.
12. Terima kasih kepada ibu Neng Budiana, Siti Aisyah, Nuraida, Novelia
Rachmawati, Mohammad Wildan, bapak Aulia Rahman dan Bobby
Indrawan selaku informan yang telah bersedia meluangkan waktu demi
kelancaran penulis mengerjakan penelitian ini.
Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun jika ada
kekurangan didalam penyusunan atau masih jauh dari kata sempurna, penulis
menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini
dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi
penulis sendiri.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan serta
dorongan dan kemurahan hati dari semua pihak semoga mendapatkan berkat dan
anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Jakarta, 12 Januari 2018

Sumiyati
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