KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul ”Konstruksi Perempuan Bugis
Dalam Film Athirah” , sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercubuana Jakarta dan dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang
bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan bila terdapat kekurangan baik itu dalam
hal kajian maupun penulisan, hal tersebut tak pernah lepas dari hakikat hidup
manusia yang tak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang
membangun dapat menjadi kunci dari pembelajaran yang baik agar saling mengisi
dan melengkapi. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima
kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Dr. Heri Budianto, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya
selama ini.
2. Dr. A. Rahman, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya
sebagai Ketua Sidang skripsi saya.
3. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si yang bersedia meluangkan waktunya
sebagai Penguji Ahli skripsi saya.
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4. Terimakasih untuk Mamaku Hj.Herawati & Ayahku H. Sayuti,
S.Kom atas segala perhatian, dukungan, kebijaksanaan, nasihat serta
doa yang tulus yang telah diberikan untukku.
5. Adikku Kayla Farah Dina yang selalu menemani tidurku setiap hari
dan teman berantemku
6. Terimakasih untuk Nenek & Kakekku tercinta yang selalu
mendoakanku serta memberikan nasihat dan dukungan.
7. Chairil Kurniawan yang telah menemaniku dalam berbagai hal,
terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Sahabatku Sinta Endarwati yang selalu menemaniku, mengingatkan,
mengajarkanku banyak hal dan menyemangatiku dalam pengerjaan
penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, doa dan
dukungannya.
9. Sahabatku

Mu’thia

Hawa

yang

turut

membantu

dan

menyemangatiku dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas
bantuan dan dukungannya.
10. Teman-Temanku seperjuangan cewek-cewek Princess Kantas.
Terima kasih atas semangat dan canda tawanya, you guys sweet and
awesome. Keep rock!
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang
telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Rasa
hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan
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doanya semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah
mereka berikan kepada penulis.

Jakarta, 28 Februari 2018
Penulis

Najwa Syarah Maulida
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